ZÁPIS
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 11.1.2012
Přítomni: Vladimír Kauer, Helena Michalcová, Růžena Fišerová, , PhDr. Bohumil Šíp, Pavla
Trhlíková, ing. Miroslav Tichý
Hosté: pracovník MPO
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda pan Vladimír Kauer.
Program:
1. zahájení
2. pokračující evidence vraků vozidel
3. kontrola zápisu
4. školení v centru Semafor
5. urgence požadavku k vyjádření OŽP
6. Chválkovický zpravodaj
7. přemístění vývěsky KMČ
K jednotlivým bodům programu:
Ad 2) Informace MPO o pokračující evidenci vraků vozidel na území města.
Ad 3) Komise bere na vědomí trvání bodu 5 ze zápisu KMČ ze dne 21.9.2011, týkající se
dořešení kryté zastávky MHD Na Rohu, umístění odpadkového koše pro psí exkrementy
v parčíku u zastávky Na Rohu a pořízení lavičky ke kostelu .
Komise bere na vědomí trvání bodu 4 ze zápisu KMČ ze dne 9.11.2011 - žádost o
přemístění kontejneru na textil v ulici Na Zákopě, který brání výhledu na křižovatce s ulicí
Železniční. Komise doporučuje přemístění kontejneru více k chodníku, aby nebránil ve
výhledu.
Ad 4) Informace o dopravně bezpečnostním školení seniorů v centru Semafor.
Ad 5) Urgence požadavku komise k vyjádření OŽP ze dne 14.9.2011 – k informacím mgr.
Vaculíkové z MMOl, odboru koncepce a rozvoje a ing. Diensbírové ze společnosti Zahrada
Olomouc s.r.o., které informovaly o záměru obnovy zeleně včetně vykácení části stromů
a aleje ve vybrané lokalitě ulice Kubátova komise doporučuje provést nejprve geologický
průzkum parčíku v ulici Kubátově a k navrhovaným úpravám požaduje závazné vyjádření
odboru životního prostředí.
Ad 6) Ohlas na Chválkovický zpravodaj – občany hodnoceno velmi pozitivně, možné
uvažovat o navýšení tisku.
Ad 7) Komise žádá o přemístění vývěsky KMČ ze zrušené zastávky Na rohu (ze směru Na
Kopeček) na plochu zeleně dle zakreslené mapky.

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin.
Příští jednání komise se uskuteční dne 11.ledna 2012 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul.
Maxima Gorkého 39, Olomouc.
Zapsal: PhDr. Bohumil Šíp
Předseda: Vladimír Kauer
Příloha: mapka se zákresem přemístění vývěsky KMČ
Rozdělovník:
1) MMOl - OVVI - Mgr.Puhač
2) MPO - III.odd.

