
ZÁPIS č. 3 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 8. 3. 2017 

 

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

                Helena Michalcová 

                 

Omluveni: Bc. Vojtěch Pikal, Pavla Trhlíková, Ing. Miroslav Tichý,      

Nepřítomni: Bc. Ivona Fišerová  

Hosté: MP Olomouc, p. Štýbnar, p. Kašpárek 

 

 

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

schopná.  

 

 

 

1) Předseda komise informoval přítomné  

- o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30.3.2017 v době od 7:30 do 15:30 

hodin, informace bude vyvěšena na vývěskách KMČ, 

- o dohodě o zvl. užívání veřejné zeleně žadatele Aloise Kmenta a OŽP, informace 

bude vyvěšena na vývěskách KMČ, 

- o úplné uzavírce ulic Luční a Železniční, informace bude vyvěšena na vývěskách 

KMČ. 

 

2) KMČ upozorňuje OKR na rozpor územního plánu a územní studie z roku 2016 se 

skutečností v ulici Fr. Hofšnajdra - plánovaná ulice Fr. Hofšnajdra je vedena v rozporu 

s vydaným stavebním povolením stávající nemovitosti a v rozporu s povoleným 

oplocením a příjezdovou cestou k RD pí Kovaříkové. 

 

3) KMČ nesouhlasí s umísťovaním reklamních zařízení podél komunikací (viz. dohoda 

o povolení zvl. užívávní veřejné zeleně OZP-PZ/ZVP/000361/2017/Lab). 

 

4) KMČ žádá o vybudování zpevněné plochy pro umístění kontejnerů v ulici Na Luhu 

(na konci ulice, kde se nyní nachází nezpevněná plocha s umístěnými kontejnery 

na tříděný odpad). 

 

5) KMČ žádá o prověření požadavku na očištění chodníků – viz zápis ze dne 7.9.2016 bod 

č. 8 a o prověření požadavku na umístění odcizeného zrcadla – viz zápis ze dne 

9.11.2016 bod č. 4.  

 

 



 

6) KMČ žádá o zadaní úklidu cyklostezky do Samotišek.   

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin. 

Další jednání komise se uskuteční dne  12.4.2016 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. 


