ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti .6 Olomouc – Chválkovice
konané dne 9.1. 2008
P ítomni: pí R.Fišerová, sl.A. Kre merová, p.J. Soural, p. Ing. Tichý, sl.I. Fišerová,
p.V.Kauer, pí Bc. Václavková, pí H. Michalcová
Nep ítomni: P- R
Omluveni: sl. A. Šafranová, p. Z. Skácel
Hosté: hlídka MPO
Program:
• zahájení
• zpráva o innosti MPO
• došlá korespondence
• projednání úkol z minulého jednání
• r zné
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a ídila jej p edsedkyn komise pí Fišerová.
K jednotlivým bod m programu:
Zpráva o innosti MPO:
Na p ítomné zástupce MPO byl vznesen dotaz týkající se úklidu sn hu na chodnících.
Konkrétn kdo a za jakých podmínek má povinnost úklidu p ilehlých chodník . Dle sd lení
strážník MPO, je každý majitel nemovitosti odpov dný za stav p ilehlé komunikace –
chodníku, tudíž je povinen chodník udržovat v takovém stavu, aby byl pr chozí a chodc m
nehrozilo nebezpe í úrazu.
Seznámení s došlou korespondencí:
1/ .j. SmOl/ŽP/55/29038/2007/Ste- sd lení OŽP-MmOl na urgenci požadavk KM .6a) na základ provedeného místního šet ení a odborného posouzení zdravotního stavu
strom - lip nacházejících se na Selském nám stí,které provedl pracovník agentury
ochrany p írody a krajiny byla státní správ ochrany p írody a krajiny podána žádost na
kácení 14 ks lip/lípy ur ené na kácení jsou ozna eny zelenou barvou/; u ostatních lip
budou provedeny zdravotní o ezy v zimním období 2008;lípám nacházejícím se u
kostela bude provedeno pouze krátké zakrácení v tví zasahujících na st echu kostela
b) o ezy spodních v tví smrk nacházejících se na pozemku parc. .32/3 v kat.území
Chválkovice nebudou provedeny vzhledem k tomu,že se jedná o úzký kultivar smrk
omorika,u kterých tento typ o ezu není vhodný a vzhledem k dostate nému prostoru
kolem strom není o ez bezpodmíne n nutný
c) dále bude v zimním období 2008 provedeno snížení živého plotu – na výšku cca 1,2m
nacházejícího se v par íku na roku Selského nám.x ul.Chválkovické – na v domí
2/ .j.SmOl/ŽP/55/30073/2007/Ste – sd lení OŽP- MmOl k nepovolené výsadb ke na
na pozemku parc. .1414/1 ve vlastnictví SMO-p ed domem ul. Chválkovická .63- majitelka
domu byla upozorn na na nepovolenou výsadbu ke p ed její nemovitostí a byla požádána o
jejich odstran ní a následné uvedení poškozené travnaté plochy do ádného stavu – na
v domí
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3/ .j.SmOl/Maj/22/4256/2007/Ru – žádost o sd lení stanoviska k prodeji ásti pozemku
parc. .1409/2 o vým e 2m2 – žadatel p.Petr H ivna.KM žádost projednala s tím,že
doporu uje p edm tnou ást pozemku k prodeji 8-0-0
Projednání úkol z minulého jednání:
Vyjád ení OD-MmOl k urgenci požadavk k dopravní problematice z 1.8.2007
oprava komunikace ul.Na Luhu – v rámci úsporných opat ení na konci lo ského roku
byly pozastaveny veškeré nezapo até opravy.V tší oprava této ulice bude op t
za azena v m síci únoru 2008 do plánu oprav a p edložena RMO ke schválení
vým na kruhového zrcadla – na zmín nou závadu byl upozorn n správce komunikací
SSOK – op t bude v tomto m síci provedena urgence
prosklené tabule na jízdní ády – tento požadavek byl uplatn n u dopravce DPMO
a.s.,zatím nebyl realizován z fin.d vod .Bude prov ena možnost alternativního ešení
ul.Kubatova – dopravní omezení,realizace v lo ském roce pozastavena z úsporných
opat ení - p edpokládané osazení dopravního zna ení –únor 2008
R zné:
P edsedkyn KM dále informuje :
pí Michalcové a p.Souralovi byl p edán seznam obyvatel spadajících do p sobnosti
m stské ásti Chválkovice a kte í v letošním roce oslaví významné životní jubileum.
Výše jmenovaní lenové zajiš ují za KM a ve spolupráci s MmOl – komisí pro
ob anské záležitosti p edávání blahop ání a dárkových balí k t mto jubilant m
všem p ítomným len m byl p edán rozpis termín jednání KM na r.2008 – jednání
KM se uskute ní vždy každou první st edu v m síci v 18:00 hod. v ZŠ Pavlovi ky
ul.M.Gorkého-p ípadná zm na termínu bude vždy v as oznámena
písemná omluva nep ítomnosti sl.A.Šafranové-tajemnice KM – tato se p edb žn
omlouvá z ú asti na jednání KM v m síci lednu a únoru z d vodu dlouhodobého
pracovního školení mimo Olomouc.P edpokládaná ú ast – b ezen.V p ípad zm n bude
tato KM v as informovat
p ímo na tomto jednání byly uplatn ny p ipomínky a podn ty p ítomných:
- pí Václavková upozornila na neudržovanou komunikaci-chodník p ed benzínovou
stanicí na ul.Chválkovické - konkrétn na neodklizený sníh.Tento úsek komunikace
není stabiln udržován.V p ípad sn hu a náledí je obtížn sch dný a hrozí zde
nebezpe í úrazu.Dále v ešení MPO
- Ing.Tichý seznámil p ítomné s žádostí MŠ-Chválkovice o zve ejn ní oznámení,které
se týká zápisu d tí do 1.t ídy a uskute ní se 15.-16.ledna 2008 od 14,00 – 17,00 hodin
na ZŠ Olomouc-Pavlovi ky ul.Gorkého 39.KM nemá námitek
USNESENÍ
01/01/08 – KM bere na v domí sd lení strážník MPO
02/01/08 – KM bere na v domí p ípis .j.SmOl/ŽP/55/29038/2007/Ste
03/01/08 – KM bere na v domí p ípis .j.SmOl/ŽP/55/30073/2007/Ste
04/01/08 – KM doporu uje vyhov t žádosti .j.SmOl/Maj/22/4256/2007/Ru
05/01/08 – KM bere na v domí vyjád ení OD-MmOl k požadavk m KM
06/01/08 – KM bere na v domí seznam jubilant v r.2008 a pov uje pí Michalcovou a
p.Sourala k p edávání blahop ání a dárkových balí k t mto jubilant m
07/01/08 – KM bere na v domí termíny jednání komise na r.2008
08/01/08 – KM bere na v domí písemnou omluvu nep ítomnosti na jednání KM
sl.A.Šafranové
09/01/08 – KM ukládá projednání problematiky neudržované komunikace-chodníku p i
benzínové stanici na ul.Chválkovické
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010/01/08 – KM bere na v domí žádost ZŠ Chválkovice a schválila její zve ejn ní na
výv sce KM

Jednání bylo ukon eno v 19:00 hodin.
P íští ádné jednání KM se uskute ní dne 6. února 2008 v18:00 hodin v ZŠ Pavlovi ky,
ul. Maxima Gorkého 39.
Zpracovala: R. Fišerová
Komise m stské ásti .6
Olomouc-Chválkovice
p edseda R.Fišerová

Rozd lovník:
1/ všichni lenové KM
2/ MmOl-OVVaI – Mgr.Puha
3/ MPO-III.odd.Jeremenkova ul.
4/ Informa ní výv ska KM
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