ZÁPIS
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 14.9.2011
Přítomni: Vladimír Kauer, Růžena Fišerová, Pavla Trhlíková, PhDr. Bohumil Šíp
Nepřítomni: Helena Michalcová, ing. Miroslav Tichý, Jiří Švestka
Hosté: zástupci Městské policie Olomouc, mgr. Vaculíková ( MMOl odbor koncepce
a rozvoje), ing. Diensbírová (Zahrada Olomouc s.r.o.), p. Soural, p. Šafařík, pí Zapletalová
(Společenství vlastníků bytových jednotek)

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda p. Vladimír Kauer.
Jelikož se komise nesešla v nadpoloviční většině, nebyla usnášení schopná.
Program:
1. zahájení
2. obnova zeleně ve vybrané lokalitě ulice Kubátova
3. připomínky hostů
4. seznámení s došlou korespondencí
K jednotlivým bodům programu:
Ad 1) Předseda komise přivítal členy a přítomné hosty.
Ad 2) Mgr. Vaculíková z MMOl, odboru koncepce a rozvoje a ing. Diensbírová ze
společnosti Zahrada Olomouc s.r.o. informovaly o záměru obnovy zeleně včetně vykácení
části stromů a aleje ve vybrané lokalitě ulice Kubátova a Šubova. S navrhovaným řešením
asanace – kácení aleje v ulici Kubátově nesouhlasí přítomný pan Soural.
Komise doporučuje provést nejprve geologický průzkum parčíku v ulici Kubátově
a k navrhovaným úpravám požaduje závazné vyjádření odboru životního prostředí.
Ad 3) Strážníci Městské policie informovaly o řešení rušení nočního klidu v Hospůdce
na hřišti.
Zástupci Společenství vlastníků bytových jednotek požádali o řešení rekonstrukce chodníku
na ulici Chválkovická (od Kovárny po pevnůstku). Komise doporučuje zanést do plánu oprav
na příští rok.
Ad 4) Komise obdržela písemnou korespondenci MMOl, odboru životního prostředí, ve které
informuje o změně stupňů vodní ochrany vodárenského pásma v lokalitě Chválkovice.
Komise obdržela písemnou žádost č. j. SMOl/Maj/22/3007/2011/SK o pronájem 1m²
pozemku. K žádosti se vyjádří na příštím jednání.
Předseda komise informoval o dopravním průzkumu společnosti Veolia. Informace
pro občany bude vyvěšena ve vitríně KMČ.

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Příští jednání komise se uskuteční dne 21.září 2011 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul.
Maxima Gorkého 39, Olomouc.

Zapsal: PhDr. Bohumil Šíp
Předseda: Vladimír Kauer
Rozdělovník:
1) MMOl-OVVI-Mgr.Puhač
2) MPO-III.odd.

