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                                        ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc – Chválkovice 

konané dne 11.11.2009 
 
Přítomni: pí R.Fišerová, p.V.Kauer, sl.I.Fišerová, sl.A.Krečmerová, pí Bc.Václavková 
Omluveni: p.Ing.Tichý, pí H.Michalcová,P-ČR 
Hosté: zástupci MPO, p.Mgr.Urban-Chválkovice 
 
Program: 

• zahájení 
• připomínky hostů 
• došlá korespondence 
• různé 

 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídila jej předsedkyně komise pí Fišerová. 
 
K jednotlivým programu: 
 
Připomínky hostů: 
Dle sdělení zástupců MPO probíhá v naší lokalitě i nadále pravidelný monitoring.Mgr.Urban 
zmínil max.vytížení MHD linky č.11 ve všedních dnech,zejména v ranních hodinách mezi  
7:00-8:00 hod. 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/Č.j.SmOl/Maj/22/5901/2009/Výs-žádost o sdělení k pronájmu části parc.č.1420/13+3-
žadatel spol.Vetmedical s.r.o.-umístění reklamní plochy typu „A“- 2 ks.KMČ žádost 
projednala s tím,že k pronájmu předmětné části parcely nemá námitek 5-0-0 
2/Č.j.SmOl/OPK/79/4808//2009/Urb-fi.:INSTA CZ s.r.o.rozhodnutí o povolení úplné 
uzavírky  místní komunikace  v ul Kubatova(u křiž.se sil.I/46 ul Chválkovická)-vyhloubení 
startovací jámy pro protlak v době od 11.11.-12.11.2009-na vědomí 
3/Č.j.SmOl/OD/2009-změna  JŘ linky MHD č.13 – platnost od 13.12.2009-na vědomí 
4/Č.j.SmOl/OVVaI/2009-„Preventivní opatření“- Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje – na vědomí 
5/Č.j.SmOl/OVVaI/2009-„Přehled míst a chodníků“,které budou v zimním období 
udržovány-na vědomí 
6/Č.j.SmOl/OVVaI/2009-pozvánka na setkání předsedů KMČ s vedením SmOl,TSMO,DPO 
a MPO – 26.11.2009-k účasti 
Různé: 
� „Přehled míst a chodníků“-  komise se podrobně zabývala  údržbou místních komunikací 

v rámci zimní údržby naší lokality.Celý materiál včetně podrobné mapy je součástí 
prezentace naší KMČ na www.stránkách a současně i  vývěskách komise 

� „Preventivní opatření“-topná sezóna – HZS OK – s tímto dokumentem se lze rovněž 
seznámit na www.stránkách komise,ale i prostřednictvím vývěsek komise 

 
USNESENÍ: 
104/011/09-KMČ bere na vědomí sdělení MPO a Mgr.Urbana 
105/011/09-KMČ doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SmOl/Maj/22/5901/2009/Výs 
106/011/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OKP/79/4808/2009/Urb 
107/011/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OD/2009-změna JŘ linky MHD č.13 
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108/011/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OVVaI/2009-„Preventivní opatření-topná 
sezóna“-HZS OK 
109/011/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OVVaI/2009 „Přehled míst a chodníků“ – 
zimní údržba 
110/011/09-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OVVaI/2009-pozvání na setkání předsedů 
KMČ 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 
 
Příští jednání KMČ se koná dne 9.12.2009 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul. Maxima 
Gorkého 39. 
 
 
 
                                                                                     Komise městské části č.6 
                                                                                       Olomouc.-Chválkovice 
                                                                                      předsedkyně R.Fišerová 
 
 
Rozdělovník: 
1/ členové KMČ 
2/ MmOl-OVVal-Mgr. Puhač 
3/ MPO-III.-odd.Jeremenkova 
4/ informační vitríny KMČ 2x 
 


