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                                             ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 
                               konané dne 11.12.2013 
 
Přítomni: Vladimír Kauer,  Růžena Fišerová, PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková, Helena 
Michalcová, ing. Miroslav Tichý 
 
Hosté: MP – strážník pan Balko 
 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda pan Vladimír Kauer. 
 
Program: 
1. zahájení 
2. kontrola zápisu  
3. návrh plánu schůzí KMČ 
4. přemístění sběrných nádob 
5. Chválkovický hlasatel   
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
Ad 2) Komise bere na vědomí trvání bodu 5 ze zápisu KMČ ze dne 21.9.2011, týkající se   
umístění odpadkového koše na psí exkrementy v parčíku u zastávky Na Rohu a pořízení 
lavičky ke kostelu z fondu drobných oprav.   
Urgence žádosti ze dne 13.2.2013 k osazení koše na psí exkrementy a o vyjádření TSMOl  
k cca dvouleté prodlevě při osazování koše.  
Komise bere na vědomí trvání bodu  5 ze zápisu KMČ ze dne 11.1.2012 - Urgence 
požadavku komise k vyjádření OŽP ze dne 14.9.2011. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  6 ze zápisu KMČ ze dne 9.5.2012 - komise požaduje 
umístit informační značku o odbočovacím pruhu na křižovatku při výjezdu ze Selského 
náměstí na ulici Chválkovickou ve směru z Kopečka. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  4 ze zápisu KMČ ze dne 12.9.2012 - komise 
požaduje obnovení vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce na křižovatce 
Chválkovická – Selské náměstí. 
Komise bere na vědomí trvání bodu 6 ze zápisu KMČ ze dne 13.3.2013, ve kterém žádá 
odbor dopravy o informace k osazení značek jednosměrná ulice v ulici Na Zákopě v úseku           
od Selského nám. po ulici Železniční. Tato změna dopravní obslužnosti byla provedena dle 
sdělení občanů dne 8.3.2013, ale nebyla s komisí předem projednána ani o ní nebyla komise 
informována!!! 
 
 
 
Ad 3) Předložen návrh plánu schůzí KMČ č.6 – vždy 2. středa v měsíci.  
 
Ad 4) Předseda informoval přítomné členy komise o splnění bodu 6 ze zápisu ze dne 
13.11.2013 o přemístění nádob z ulice Na luhu před místní obchod Hruška na ulici 
Chválkovickou. Na původní stanoviště v ulici Na luhu byly přistaveny nové kontejnery. 
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Ad 5) Předseda komise informoval přítomné o novém čísle Chválkovického hlasatele, který 
bude za týden distribuován mezi občany a o zřízení samostatné e-amilové schránky 
Chvalkovicky.hlasatel@email.cz pro postřehy a podněty občanů.  
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 
Příští jednání komise se uskuteční dne 8.ledna 2014 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky,             
ul. Maxima Gorkého 39, Olomouc. 
 
Zapsal: PhDr. Bohumil Šíp 
Předseda: Vladimír Kauer 
 
Rozdělovník: 
1) MMOl - OVVI - Mgr.Puhač 
2) MPO - III.odd. 


