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

konané dne 10.3.2010 
 
Přítomni:pí R.Fišerová, p.V.Kauer, pí Bc.Z.Václavková, sl.I.Fišerová, pí H.Michalcová 
Omluveni: sl.A.Krečmerová,p.Ing.M.Tichý 
Hosté:zástupce MPO-p.Vychodil 
 
Program: 

• zahájení 
• připomínky k MPO 
• seznámení s došlou korespondencí 
• různé 

 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídila jej předsedkyně komise pí R. Fišerová 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
Připomínky k MPO : 
Zástupce MPO informoval členy komise o pravidelném monitoringu  naší  lokality při kterém 
bylo zjištěno poškození dopravního značení na Selském nám.Závada byla neprodleně 
nahlášena TSMO k odstranění. 
 
Seznámení s došlou korespondencí: 
1/Č.j.SmOl/OPK/79/530/2010/Van-fi.:Plynomont spol.s.r.o.Olomouc-rozhodnutí o 
dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace-Selské nám.3-havárie-odstranění 
úniku plynu v době od 16.2.2010-24.2.2010-na vědomí 
2/Č.j.SmOl/Maj/22/5401/2009/Go-oznámení o vyvěšení veřejné vyhlášky,která se týká 
nálezu opuštěných staveb polních krytů civilní ochrany-zveřejněno formou vývěsek KMČ 
3/Č.j.SmOl/Maj/22/4792/2009/Ha-žádost o sdělení stanoviska k prodeji,pronájmu nebo 
směně části pozemku parc.č.1419/2 při ul Na Zákopě spol.DANTRADE a.s.KMČ žádost 
projednala s tím,že nemá námitek a předmětný pozemek doporučuje k pronájmu 5-0-0 
Různé: 
� komise zpracovala návrhy na opravy chodníků  naší lokality a předala je k dalšímu řízení 

MmOl-odboru dopravy.Předběžně se jedná prozatím o tyto ulice,popř.o  poškozené úseky-
ul Chodská,Skopalíkova,Na Zákopě,Na Luhu,Chválkovická,Selské nám.Ve všech 
případech doporučila komise odborné posouzení a šetření na místě samém kompetentním 
odborem MmOl 

� svoz bioodpadu-komise se podrobně zabývala zmíněnou problematikou a upozorňuje,že 
mezi   lokality do kterých se rozšíří systém třídění bioodpadu je zařazena i naše městská  
část.Občané naší MČ mají již nyní k dispozici podrobný informační dopis MmOl-OŽP. 
Veškeré informace,které má komise k dispozici jsou zveřejněny na vývěskách a 
webových stránkách komise.Termín pro přihlášení zájemců do projektu je 22.3.2010 

� dopravní přetížení komunikace  ul Chválkovická-dle sdělení MmOl-odboru dopravy 
projekt,který by měl řešit přetíženost této komunikace formou „Východní tangenty“ nebyl 
dosud přepracován a tudíž není znám termín zahájení stavby.Prozatím se dokončuje na 
MmOl-odboru investic projekt na zvýšení plynulosti provozu na ul Chválkovické.Zde 
přichází termín realizace v úvahu na podzim 2010 nebo jaro 2011 



 
      
           USNESENÍ: 

     010/03/010-KMČ bere na vědomí info MPO 
     011/03/010-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SmOl/OPK/79/530/2010/CVan 
     012/03/010-KMČ bere na vědomí a zveřejňuje přípis Č.j.SmOl/Maj/22/5401/2009/Go 
     013/03/010-KMČ doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SmOl/Maj/22/4792/2009/Ha 
     014/03/010-KMČ doporučuje navržené opravy chodníků k realizaci 
     015/03/010-KMČ projednala problematiku svozu bioodpadu-lokalita Chválkovice 
     016/03/010-KMČ bere na vědomí sdělení MmOl-OD-komunikace Chválkovická 

 
 

     Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 
 
     Příští  jednání komise  se koná dne 14.dubna od 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul. Maxima  
     Gorkého 39,Olomouc. 
 
 
 
                                                                                      Komise městské části č.6 
                                                                                       Olomouc-Chválkovice 
                                                                                       Předsedkyně R.Fišerová 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
1/členové komise 
2/MmOl-OVVaI-Mgr.Puhač 
3/MPO-III.odd.Jeremenkova 
4/informační vitrína KMČ 2x 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                           

 
 
 
 

 


