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ZÁPIS 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 16. 3. 2016 

 
Přítomni: PhDr. Bohumil Šíp, Mgr. Zdeněk Letocha, Jiří Tuška, Ing. arch. Tomáš  Pejpek,    

                Ing. Miroslav Tichý,  

Omluveni: Pavla Trhlíková, Helena Michalcová 

Nepřítomni: Bc. Ivona Fišerová  

 

Hosté: strážník MP – pan Denis Kalus 

 

Komise se sešla v počtu 5 přítomných členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení 

schopná.  

 

 

1) 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. 

 

2) Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věcí ve vlastnictví statutárního města 

Olomouce – parc. č. st. 555/3 zastavěná plocha  a nádvoří o výměře 1 m² v k. ú. 

Chválkovice, obec Olomouc, žadatele AGRA Chválkovice za účelem sjednocení 

pozemku, čj. SMOL/037499/2016/OMAJ/MRPD/Lex. 

Komise souhlasí s prodejem pozemku. Pro: 5, Zdržel se : 0, Proti: 0 

3) Žádost o sdělení stanoviska k uzavření smlouvy o právu provést stavbu, k nájmu 

a k budoucímu prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – 

parc. č. 144 trvalý travní porost o výměře 33 m²,  parc. č. 150/1 orná půda o výměře 

188 m², parc. č. 150/4 travní porost o výměře 357 m²,  parc. č. 150/5 ostatní plocha 

o výměře 150 m², parc. č. 150/19 ostatní plocha o výměře 7 m², parc. č. 1399 ostatní 

plocha o výměře 119 m², parc. č. 1413/7 ostatní plocha o výměře 270 m² v k. ú. 

Chválkovice, obec Olomouc, k trvalému a dočasnému záboru – nájemní smlouva, 

smlouva o právu provést stavbu a dále parc. č. 1399 ostatní plocha o výměře 1 m²,  

parc. č. 1413/7 ostatní plocha o výměře 20 m², v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 

k trvalému záboru – budoucí kupní smlouva žadatele ŘSD ČR čj. 

SMOL/010318/2016/OMAJ/MRPD/Vys. Komise souhlasí s uzavřením smlouvy 

o právu provést stavbu, s uzavřením nájmu a k budoucímu prodeji nemovitých věcí, 

požaduje však zajištění dopravní obslužnosti na parcelu parc. č. 1399, kam zajíždí 

zemědělská technika z 1413/1. Pro: 5, Zdržel se : 0, Proti: 0 

4) Komise se seznámila s Vyjádřením odboru koncepce a rozvoje MMOl k přechodné 

úpravě provozu na pozemní komunikaci – rekonstrukce žst. Olomouc o úplné uzavírce 

místní komunikace ul. Na Zákopě ve dnech 24. – 30. 5. 2016 a úplné uzavírce silnice 

II/448 ul. U odjezdu ve dnech 3. – 6.6.2016, č. j. SMOL/044286/2016/OKR/KVI/Lun 

a bere jej na vědomí. 
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5) Komise se seznámila s Rozhodnutím pro společnost RWE Distribuční služby s.r.o., 

č.j.  SMOL/046873/2016/OS/PK/Vlc o povolení zvláštního užívání komunikace 

v ulici Na Zákopě pro rekonstrukci plynovodu v etapách:                                                                                                   

1. etapa: 21.03.2016 - 01.04.2016 (úsek od č. 1/334 po p.č. 1050/4)  

2. etapa: 04.04.2016 - 22.04.2016 (úsek od p.č. 1050/4 po č. 524)  

3. etapa: 25.04.2016 - 06.05.2016 (úsek od č. 524 po č. 559/1b)  

4. etapa: 09.05.2016 - 27.05.2016 (úsek od č. 1/334 po č. 18/308)  

            5. etapa: 30.05.2016 - 17.06.2016 (úsek od č. 18/308 po č. 15c/608)  

6. etapa: 20.06.2016 - 15.07.2016 (úsek od č. 267/46 po č. 80/130)  

Komise bere Rozhodnutí o povolení na vědomí. 

6) Komise se seznámila s informací člena komise p. Tušky o nefunkčních a zasypaných 

odvodňovacích propustích a odvodňovacích příkopách pod železniční tratí na 

Šternberk a žádá o informování SŽDC.  

 

7) KMČ žádá o ořez keřů do výšky max. 1 metru v parčíku Na Selském náměstí 

u zastávky Na rohu z důvodu zajištění bezpečnosti procházejících, zejména dětí a 

o očištění chodníku celého parčíku a dále o ořez keřů v ulici Na zákopě před domy č. 

o. 94 a 92, viz. přiložený popis. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 

Příští jednání komise se uskuteční dne 13.4.2016 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. 




