
ZÁPIS č. 6 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 12. 6. 2019 
 

 

Přítomni: David Štěpánek, Rostislav Brázda, Vojtěch Janalík, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Jiří 

Tuška, Helena Michalcová, René Mohyla 

 

Omluveni: RNDr. Petr Pikal, Mgr. Zdeněk Letocha 

Nepřítomni: Ing. Miroslav Tichý 

MP: strážník MP 

 

Komise se sešla v počtu 7 přítomných členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení 

schopná.  

 

1. Komise diskutovala návrhy na využití zbylé částky na estetizaci a finanční prostředky 

chce využít na opravu zdiva a dvířek u kapličky před domovem seniorů. Dále chce 

finanční částku využít na přetření zábradlí na zastávce Domov seniorů ve směru na 

Samotišky. V případě, že by celá částka nebyla na tyto dva požadavky využita, chce 

komise ze zbylých prostředků zrealizovat přemístění kontejnerů z rohu ulic Na Zákopě 

a Selské náměstí do ulice Chodská včetně rozšíření stanoviště pro kontejnery.  

2. Komise projednala žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce, č.j. SMOL/141153/2019/OMAJ/MR/Ind a s nájmem 

nemovité věci nesouhlasí. 

Důvod nesouhlasu:  

- V zóně je umožněno volné parkování vozidel a KMČ chce předejít vzniku 

precedentu k nájmu parkovacích míst. Předmětná zóna navíc není přetížena 

parkováním. 

3. Komise projednala žádost o sdělení stanoviska k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce, č.j. SMOL/145221/2019/OMAJ/MR/Skr a vzhledem 

k přiloženým fotografiím žádá vyjádření odboru majetkoprávního, zdali byl reklamní 

poutač již v minulosti povolen, když na předmětném místě už stojí. 

4. Komise projednala žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce, č.j. SMOL/143950/2019/OMAJ/MR/Skr a 

s prodejem nemovitých věcí nesouhlasí. 

Důvod nesouhlasu: 

- Komise se domnívá, že skutečným záměrem žadatelů není myslivecká činnost a 

zemědělské hospodaření, jak je uvedeno v žádosti, nýbrž spekulativní nákup. 

Předmětné pozemky, které se nacházejí v lokalitě, kudy má v budoucnosti vést 

východní tangenta, by tak byly nakoupeny za cenu zemědělské půdy a v horizontu 

několika let by byly prodány za řádově vyšší cenu pro stavbu východního 

obchvatu. Komise je toho názoru, že případný zisk za finální prodej pozemků pro 

stavbu řízenou ŘSD by měl náležet statutárnímu městu Olomouci, nikoliv 

soukromým osobám. 

5. Na základě bodu č. 1 jednacího řádu KMČ se komise dohodla na zrušení srpnového 

jednání. 

6. Komise bere na vědomí rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace, č.j. 

SMOL/145512/2019/OS/PK/Urb ze dne 29. 5. 2019.  

 



Jednání bylo ukončeno v 19:15 hodin.  

Další jednání komise se uskuteční dne 10. 7. 2019 v 18:00 hodin v ZŠ Gorkého, ul. Gorkého 

39, Olomouc – Pavlovičky.  

 

Zapsal: David Štěpánek 

Předseda: David Štěpánek 

 

 

Rozdělovník: 

1) MMOl - OVVI – Bc. D. Horňáková 

2) MPO - III.odd. 
 


