ZÁPIS
z jednání komise městské části č.6 Olomouc- Chválkovice
konané dne 10.6.2009
Přítomni: pí R.Fišerová, pí Bc.Václavková, sl.I.Fišerová, pí H.Michalcová
Omluveni: sl.A.Krečmerová, p.V.Kauer,p.Ing.M.Tichý, MPO
Nepřítomni:P-ČR
Host: p.Lakosil- ul Na Zákopě
Program:
• zahájení
• připomínky hostů
• došlá korespondence
• projednání úkolů z minulého jednání
• různé
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídila jej předsedkyně komise pí Fišerová.
K jednotlivým bodům programu:
Připomínky hosta:
P. Lakosil - ul Na Zákopě vyslovil svůj nesouhlas se záměrem vybudování cyklostezky dle
stávající zpracované PD v téže ulici s tím,že tato by měla být považována pouze za obytnou
zónu
Seznámení s došlou korespondencí:
1/Č.j.SmOl/ŽP/55/8670/2009/Jar-p.R.Bubeník-dohoda o povolení zvláštního užívání
veřejného prostranství-umístění reklamní tabule-Chválkovická ul 55 v době od 1.1.200931.12.2009-na vědomí
2/Č.j.SmOl/ŽP/55/8175/2009/Jar-fi.:Moravská vodárenská,a.s.Olomouc-dohoda o povolení
zvláštního užívání veřejného prostranství-havárie vodovodního řadu-Selské nám.34 v době od
6.5.2009-20.5.2009 – na vědomí
3/Č.j.SmOl/OPK/79/1361/2009/Van-p.J.Hanus-rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
místní komunikace-vozovka-umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního
zařízení „BAR U ZUBRA“ Šubova ul 46 v době od 1.6.2009-30.9.2011- na vědomí
4/Č.j.SmOl/Maj/22/2814/2009/Ha-žádost o sdělení stanoviska k prodeji parc.č.1729-žadatelé
manž.J.a M.Škrabalovi.KMČ žádost projednala s tím,že k odprodeji předmětného pozemku
nemá námitek 4-0-0
5/Č.j.SmOl/Maj/22/2694/2009/Ko-žádost o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku
parc.č.1420/3 při Selském nám.-žadatelé manž.E.a P.Bendovi.KMČ žádost projednala
s tím,že prodej předmětného pozemku nedoporučuje 4-0-0
6/Č.j.SmOl/Maj/22/7317/2008/Ha-žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemku parc.č.
151/1 při ul Na Rybníčku-žadatel p.V.Svačina.KMČ žádost projednala s tím,že prodej
předmětného pozemku nedoporučuje 4-0-0
7/Č.j.TSMO/ÚŘ-přehled činnosti v měsíci červnu 2009-KMČ č.6-na vědomí
Projednání úkolů z minulého jednání:
 předlažba chodníku na ul.Skopalíkova 57-69- po prohlídce na místě samém,kterou
provedla odborná firma dne 8.6.09 předloží tato fin.nabídku k posouzení MmOl-OVVaI
 informační tabule mapující historii lokality Chválkovice-dle sdělení MmOl-OVVaIodd.cestovního ruchu by měla být tabule graficky sjednocena se značením,které se
připravuje v rámci projektu“Značení domů a památek ve městě Olomouci“.
Paní Michalcová navrhuje přizvat ke spolupráci na odborném zpracování textu i obsahu a
za podmínek zachování aut.práv p.Bohuslava Smejkala,který je významnou osobností
literárního a kulturního života olomouckého regionu a držitelem Ceny města Olomouce za
r.1998 v oblasti kultura
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 přemístění lavečky z prostoru u parčíku mezi ul Chválkovická x ul Na Zákopě na místní
hřbitov-komise na žádost ředitele HmO/správce a provozovatele/ znovu projednala a
zvážila s tím,že umístění alespoň jedné lavečky s ohledem na návštěvníky tohoto pietního
místa pokládá za vhodné a doporučuje její instalaci
 hřbitov Chválkovice-přemístění kontejneru na odpad,který je nevhodně umístěn před
vstupní bránou bude předmětem dalších jednání s příslušnými odbory MmOl,TSMO a
HmO
 údržba veřejné zeleně- dále viz zápis z 13.5.09 byl požádán MmOl-OŽP o posouzení a
provedení údržby dle našich podnětů
Různé:
 všem přítomným členům byl předán“Přehled činnosti TSMO v měsíci červnu 2009“
 přímo na jednání byly uplatněny připomínky a podněty přítomných:
- pí Bc.Václavková upozorňuje na dosud neobnovenou desku na zadní straně pomníku
T.G.M. na Selském nám.
 přerušení schůzovní činnosti-po projednání s OVVaI-Mgr,Puhačem schválila komise
přerušení jednání pro měsíce červenec a srpen 2009.Současně pověřila předsedkyni
k pokračování činnosti v uvedením období.Další jednání se uskuteční dne 9.9.2009
USNESENÍ:
058/06/09-KMČ bere na vědomí sdělení p.Lakosila
059/06/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/8670/2009/Jar
060/06/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/ŽP/55/8175/2009/Jar
061/06/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/1361/2009/Van
062/06/09-KMČ doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SmOl/Maj/22/2814/2009/Ha
063/06/09-KMČ nedoporučuje vyhovět žádosti Č.j.SmOl/Maj/22/2694/2009/Ko
064/06/09-KMČ nedoporučuje vyhovět žádosti Č.j.SmOl/Maj/22/7317/2008/Ha
065/06/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.TSMO/ÚŘ
066/06/09-KMČ bere na vědomí sdělení ve věci opravy chodníku ul Skopalikova
067/06/09-KMČ bere na vědomí sdělení ve věci info tabule lokality Chválkovice
068/06/09.-KMČ doporučuje přemístit 1ks lavečky na místní hřbitov Chválkovice
069/06/09-KMČ doporučuje změnu současného stanoviště kontejneru na odpad,který
je umístěn před vstupní branou místního hřbitova Chválkovice
070/06/09-KMČ bere na vědomí sdělení ve věci údržby veřejné zeleně
071/06/09-KMČ urguje zhotovení desky na zadní straně pomníku T.G.M.-Selské nám.
072/06/09-KMČ schvaluje přerušení jednání KMČ na měsíce červenec a srpen/09 a pověřuje
předsedkyni v pokračování činnosti v uvedeném období
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští jednání KMČ se koná dne 9.9.2009 v 18:00 hodin v ZŠ Palovičky,ul.Maxima
Gorkého 39.
Komise městské části č.6
Olomouc-Chválkovice
předsedkyně R.Fišerová
Rozdělovník:
1/členové KMČ
2/MmOl-OVVaI-Mgr.Puhač
3/MPO-III-odd.Jeremenkova ul
4/informační vitrína KMČ-2x
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