ZÁPIS
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 8.7.2015
Přítomni: PhDr. Bohumil Šíp, Mgr. Zdeněk Letocha, Pavla Trhlíková, Jiří Tuška,
Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miroslav Tichý,
Nepřítomni: Helena, Michalcová, Bc. Ivona Fišerová
Hosté: Mgr. Kauerová – předsedkyně KMČ č. Olomouc – Týneček, strážník MP – pan Balko
Komise se sešla v počtu 6 přítomných členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení
schopná.
1) Mgr. Kauerová informovala přítomné členy o akci pro děti pořádané Komisí městské
části v Týnečku „Rozloučení s prázdninami“. Inf. leták umístíme do vývěsek naší MČ
a do připravovaného vydání Chválkovického hlasatele. Mgr. Kauerová dále navrhuje
opravu a vyčištění skruže od odpadků na chválkovickém hřbitově, který navštěvují
i obyvatelé Týnečka a dále vyčištění spojovacího chodníku (parc. č. 1413/7) mezi
Chválkovicemi a Týnečkem po čerpací stanici. O vyčištění skruže budou požádány
Hřbitovy města Olomouce a o vyčištění chodníku Technické služby.
2) Podnět strážníkům Městské policie k prověření oprávnění stání a parkování vozidel
na ostatní ploše a veřejné zeleni mimo řádné vjezdy na Selském náměstí (pohledově
levá strana před kostelem) – zůstává v řešení.
3) Požadavek na ořez zeleně bránící ve výhledu při výjezdu z následujících ulic v naší
městské části (viz bod 3 zápisu ze dne 10.6.2015) je již v řešení MMOl, odboru
životního prostředí.
4) Komise navrhuje prověřit platnost studie na zastřešení zastávky Na Rohu ve směru
na Kopeček a dále prověřit možnost realizace zastřešení a konečnou cenu za zhotovení
zastřešení.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
5) Členové komise se dohodli, že z důvodu čerpání dovolených se schůze KMČ v měsíci
srpnu neuskuteční. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
6) Ing. Tichý navrhuje iniciovat větší propagaci linky 111, která jezdí z centra
neobsazená a dále prověřit možnost na Dopravním podniku města Olomouce
a na odboru dopravy MMOl možnost zařazení pro linku 111 dvou zastávek v obou
směrech na stávající trase, a to zastávky Na Rohu a v Samotiškách.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
7) Ing. arch. Pejpek informoval komisi o možnostech vypracování dalších plánů
na urbanistické a technické řešení lokality Selského náměstí, a to zadáním územní
studie, částečné studie nebo provedením částečných oprav dle finančních prostředků
komise. Komise bere jeho návrh na vědomí.
1

8) Komise navrhuje pozvat na jednání KMČ v září vedoucího OKR pana ing. Černého
a informovat se na možnosti východní tangenty a její dopady na městskou část.

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Příští jednání komise se uskuteční dne 9.9.2015 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul. Maxima
Gorkého 39, Olomouc.

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