ZÁPIS
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 14.4.2010
Přítomni:pí R.Fišerová,p.V.Kauer,pí Bc.Z.Václavková,sl.I.Fišerová,pí H.Michalcová,
p.Ing.M.Tichý
Omluveni:sl.A.Krečmerová
Hosté:zástupce MPO,p.P.Skřivánek-Ol.Večerník
Program:
• zahájení
• připomínky 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:
Z vyjádření zástupce MPO lze konstatovat,že za uplynulé období nedošlo v této lokalitě
k žádnému vážnějšímu problému.I nadále zde trvá pochůzková služba strážníků MPO.
Seznámení s došlou korespondencí:
1/Č.j.SMOl/ŽP/55/3348/2010/Jar-fi.:p.Roman Bubeník-dohoda o povolení zvláštního
užívání veřejného prostranství-umístění reklamní tabule – ul Chválkovická 55 v době od
1.1.2010-31.12.2010 – na vědomí
2/Č.j.SMOl/ŽP/55/4742/2010/Jar-fi.:Moravská vodárenská,a.s.Olomouc-dohoda o povolení
zvláštního užívání veřejného prostranství-havárie vodovodního řadu-Selské nám.31 v době od
19.3.2010-28.3.2010 – na vědomí
3/Č.j.SMOl/ŽP/55/4023/2010/Jar-fi.:Moravská vodárenská, a.s.Olomouc-dohoda o povolení
zvláštního užívání veřejného prostranství-havárie vodovodního řadu-Na Zákopě 17 v době od
7.3.2010 – 16.3.2010 – na vědomí
4/Č.j.SMOl/OPK/79/798/2010/Van-fi.:Ekofol,s.r.o.Olomouc-rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání místní komunikace-ul Chválkovická 110-výkopové práce pro provedení
svislé izolace domu v době od 22.3.-31.3.2010 – na vědomí
5/Č.j.TSMO/1838/2010- informace o službách zajišťovaných TSMO+přehled činnosti 4/10 –
na vědomí
6/Č.j.SMOl/Maj/22/6522/2009/Výs.- žádost o sdělení stanoviska k prodeji,pronájmu parc.č.
438/35,438/48 a části parc.č.438/1 při ul Chodské-žadatelka pí V.Švestková.KMČ žádost
projednala s tím,že nemá námitek a žádosti doporučuje vyhovět 5-0-1
7/Č.j.SMOl/Maj/22/430/2010/Pr-žádost o sdělení stanoviska k pronájmu části parc.č.438/1
při ul Chodské-žadatelé manž.Juráčkovi.KMČ žádost projednala s tím,že nemá námitek a
pronájem pozemku doporučuje 6-0-0
8/Č.j.SMOl/Maj/22/833/2010/Čí-žádost o sdělení stanoviska k pronájmu parc.č.438/37 při
ul Chodské-žadatelé manž.Liďákovi.KMČ žádost projednala s tím,že nemá námitek a
pronájem pozemku doporučuje 6-0-0
Různé:
Předsedkyně dále informuje :
 na základě požadavku komise bylo provedeno TSMO a.s. odstranění uhynulých keřů
dřišťálu při ul Chválkovické-před benzínovou stanicí a následné zatravnění plochy
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 na svém jednání dne 23.3.2010 schválila RMO opravy komunikací-chodníků.V lokalitě
Chválkovice byla schválena oprava Selského nám. v rozsahu 400m2 – strana při pomníku
TGM
 v rámci rozšíření svozu BIO odpadu v naší lokalitě,rozšiřuje MMOl – odbor životního
prostředí rozvoz nádob na tříděný odpad.Nádoby jsou umístěny na stávající-vybudované
stanoviště tj. roh Selské nám.x ul Na Zákopě
 všem přítomným členům byl předán „Přehled činnosti TSMO na měsíc duben 2010“
s tím,že od tohoto měsíce až do měsíce října budeme opět pravidelně informováni TSMO
o službách zajišťovaných touto společností
 zahájení svozu BIO odpadu v naší lokalitě je stanoveno na 21.4.2010.Od tohoto termínu
bude prováděn střídavý svoz BIO odpadu a směsného komunálního odpadu v 14-ti
denním intervalu
 přímo na jednání byly uplatněny připomínky a podněty přítomných:
- pí Michalcová – upozornění na porušený stav omítky kapličky při ul Švabinského
- pí Bc.Václavková – pozitivní hodnocení úklidu odpadu za místním hřbitovem +
doporučení : pravidelného vývozu kontejneru TSMO a.s., úklidu okolo nově
vzniklého parkoviště in-line dráhy, pravidelnou údržbu(ořez) lipové
aleje,zabezpečení otevřených studní podél vlakové tratě směr Šternberk

USNESENÍ:
017/04/010-KMČ bere na vědomí info MPO
018/04/010-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/ŽP/55/3348/2010/Jar
019/04/010-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/ŽP/55/4742/2010/Jar
020/04/010-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/ŽP/55/4023/2010/Jar
021/04/010-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.SMOl/OPK/79/798/2010/Van
022/04/010-KMČ bere na vědomí přípis Č.j.TSMO/1838/2010
023/04/010-KMČ doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/Maj/22/6522/2009/Výs
024/04/010-KMČ doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/Maj/22/430/2010/Pr
025/04/010-KMČ doporučuje vyhovět žádosti Č.j.SMOl/Maj/22/833/2010/Čí
026/04/010-KMČ bere na vědomí info předsedkyně
027/04/010-KMČ doporučuje jednat ve věci podnětů a připomínek komise
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin.

Příští jednání komise se koná dne 12.5.2010 v 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
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