ZÁPIS
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 21.9.2011
Přítomni: Vladimír Kauer, Růžena Fišerová, Pavla Trhlíková, PhDr. Bohumil Šíp, Helena
Michalcová, ing. Miroslav Tichý
Nepřítomni: Jiří Švestka

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda p. Vladimír Kauer.
Program:
1. zahájení
2. projednání návrhu obnova zeleně ve vybrané lokalitě ulice Kubátova s nepřítomnými členy
komise
3. seznámení s došlou korespondencí
4. návrhy investičních akcí na rok 2012
5. různé
K jednotlivým bodům programu:
Ad 1) Předseda komise přivítal členy komise.
Ad 2) Předseda komise seznámil minule nepřítomné členy komise s návrhem obnovy zeleně
ve vybrané lokalitě ulice Kubátova Šubova. Komise žádá k navrhovaným úpravám
o závazné vyjádření odbor životního prostředí MMOl.
Ad 3) Komise souhlasí s pronájmem 1m² pozemku na základě žádosti
č. j. SMOl/Maj/22/3007/2011/SK. Hlasování: 5 – 0 – 0.
Komise
souhlasí
s pronájmem
pozemku
na
základě
žádosti
č. j. SMOl/Maj/22/1726/2011/Pr. Hlasování: 5 – 0 – 0.
Komise
souhlasí
s pronájmem
parkovací
plochy
na
základě
žádosti
č. j. SMOl/Maj/22/1725/2011/Pr. Hlasování: 5 – 0 – 0.
Komise projednala návrh Sokola Olomouc – Chválkovice na uskutečnění společných oslav
k výročí vzniku ČSR dne 27.10.2011 a společné akce vánoční besídky s výstavou betlémů
dne 17.12.2011. K požadovaným příspěvkům se vyjádří na příštím jednání.
Ad 4) Návrhy investičních akcí na rok 2012
Komise navrhuje zanést do plánu na rok 2012
– opravu chodníku v ulici Chválkovická od Kovárny po „bytovky“ (po č. p. 198),
– oprava příjezdové komunikace k bytovým domům na Chválkovické ulici č.p.
192,194,190
– předláždění chodníku v ulici Skopalíkově od č. orientačního 57 po č. 69,
předláždění chodníku v ulici Chválkovická (od křižovatky s ulicí Luční, kolem Mlýna po
odbočku ulice Šubova) a dodržení návaznosti velikosti dlaždic z ulice Pavlovické.
Ad 5) Komise navrhuje dořešení kryté zastávky MHD Na Rohu, umístění odpadkového koše
pro psí exkrementy v parčíku u zastávky Na Rohu a pořízení lavičky ke kostelu z fondu
drobných oprav.

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Příští jednání komise se uskuteční dne 12.října 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.

