ZÁPIS
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 13.5.2015
Přítomni: Mgr. Zdeněk Letocha, PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková, Jiří Tuška
Omluveni: Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miroslav Tichý, Helena Michalcová,
Bc. Ivona Fišerová
Hosté: pan Vojtěch Pikal, strážník MP – pan Balko
Komise se sešla v počtu 4 přítomných členů a není dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ
usnášení schopná.
Na základě výše uvedeného nebude o projednávaných záležitostech hlasováno.
Pan Pikal požádal o navýšení počtu odpadových nádob na kartón (červená popelnice 120 L)
na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad v místě Selské nám. – Kubatova ulice; o zalepení
děr ve vozovce ulice Na Zákopě v úseku „od záložny“ k VŠ kolejím a od železničního
přejezdu po křižovatku u skladů Plzeňských pivovarů, které jsou nebezpečné pro cyklisty.
Podnět předáme Technickým službám.
1) Předseda komise informoval členy komise:
- o provedeném úklidu na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad v místě Selské nám.
– Kubatova ulice;
- o možnosti požádat městskou policii o umístění přenosné kamery, která by stanoviště
kontejnerů monitorovala;
2) Sokolská župa Olomoucká - Smrčkova a KMČ pořádá ve spolupráci s T. J. Sokol
Olomouc – Chválkovice k 70.výročí ukončení 2.světové války a k 25.výročí obnovení
ČOS v sobotu 13.6.2015 od 14:00 hodin na hřišti T. J. Sokola Olomouc – Chválkovice
veřejné cvičení. V rámci zábavného odpoledne se veřejnosti představí cvičenci
olomouckého kraje a k poslechu zahraje dechová kapela Věrovanka. Akce je otevřena
pro veřejnost.
3) Na základě předchozího jednání s členem odborné komise pro dopravu ing. Mikešem
navrhuje člen komise pan Tuška požádat odbor dopravy MMOl o vymezení
samostatného pruhu pro cyklisty v části chodníku k. ú. parc. č. 116/6 ve vlastnictví
Statutárního města Olomouce v místě U podjezdu. Komise bere návrh na vědomí.
4) Předseda dále informoval přítomné o již prošlém povolení zvláštního užívání veřejné
zeleně – zábory a výkopové práce na Chválkovické 168, v době od 26.3.2015
do 4.4.2015, na základě Rozhodnutí č. j. SMOL/071496/2015/OZP/PZ/Jar ze dne
13.4.2015.
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Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin.
Příští jednání komise se uskuteční dne 10.6.2015 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul. Maxima
Gorkého 39, Olomouc.

Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha
Předseda: PhDr. Bohumil Šíp
Rozdělovník:
1) MMOl - OVVI - Mgr.Puhač
2) MPO - III.odd.
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