
ZÁPIS 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 9. 11. 2016 

 

 
Přítomni: PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková, Jiří Tuška, Ing. Miroslav Tichý, Mgr. Zdeněk  

                Letocha, , Helena Michalcová, Ing. arch. Tomáš  Pejpek,         

 

Nepřítomni: Bc. Ivona Fišerová, Bc. Vojtěch Pikal,  

 

 

Hosté: Ondřej Balko, strážník MP 

 

 

Komise se sešla v počtu 7 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) Předseda informoval přítomné členy o rozvozu nádob na papíry a plasty                      

do jednotlivých domů naší městské části dle obdržených žádostí občanů                        

ve Chválkovicích.  Informace bude vyvěšena na vývěskách naší KMČ a v prodejně 

Hruška. 

 

3) Komise se usnesla na následujících termínech schůzí KMČ pro rok 2017:                    

ve středu 11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 7.6., 12.7., 13.9., 11.10., 8.11., 6.12.2017. 

V měsíci srpnu 2017 se schůze nekoná. 

 

4) Členové komise upozornili na ztrátu zrcadla u přechodu na Selském náměstí před 

vyústěním ulic Pastoušky a Na Trávníku. Komise žádá odbor správy městských 

komunikací a MHD o doplnění zrcadla.   

 

5) Předseda informoval přítomné o dokončení studie na úpravu plochy před prostorem         

u kostela. Všichni členové obdrží návrh studie e-mailem. 

 

6) Komise žádá o Správu hřbitovů města o úpravu – prostříhání a ořezání porostů u kříže 

na Chválkovickém hřbitově. 

 

7) Komise prověří možnosti instalace a rozsvícení vánočního stromu před kostelem. 

 



8) Poslední zasedání komise se uskuteční ve středu 7.12.2016 mimořádně v restauraci 

Hanácký dvůr na Selském náměstí od 18 hodin. 

             

 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

Další jednání komise se uskuteční dne  7.12.2016 v 18:00 hodin v restauraci Hanácký dvůr, 

Olomouc. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha 

Předseda: PhDr. Bohumil Šíp 

 

 

Rozdělovník: 

1) MMOl - OVVI – Bc. Horňáková 

2) MPO - III.odd. 


