
                                         ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 
                               konané dne 11.4.2012 
 
Přítomni: Vladimír Kauer, Růžena Fišerová, PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková, Helena 
Michalcová,  ing. Miroslav Tichý 
Hosté: strážník MPO 
 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda pan Vladimír Kauer. 
 
Program: 
1. zahájení 
2. kontrola zápisu   
3. kalkulace předláždění chodníku ulice Skopalíkova 
4. plán TSO 
5. úpravy a opravy hřbitova 
6. různé  
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
Ad 2) 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 z fondu drobných oprav.   
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. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  5 ze zápisu KMČ ze dne 11.1.2012 - Urgence 
požadavku komise k vyjádření OŽP ze dne 14.9.2011. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  4 ze zápisu KMČ ze dne 8.2.2012 - žádost o umístění 
košů na psí exkrementy v počtu 2 kusů na ulici Železniční a 1 kusu do parčíku Selského 
náměstí u zastávky Na rohu ve směru Kopeček.  
 
Ad 3) Předseda seznámil přítomné členy komise s rozpočtem kalkulace na předláždění jedné 
strany chodníku v ulici Skopalíkova. Vzhledem k poměrně vysoké ceně kalkulace bude tato 
ještě řešena s odpovědným pracovníkem TSO.  
 
Ad 4) Předseda seznámil přítomné členy komise s plánem úklidu a sběrových sobot TSO.  
 
Ad 5) Komise navrhuje umístit na vstupní bránu hřbitova v Chválkovicích návštěvní řád, 
provozní dobu a informativní piktogramy (zákaz vstupu se psy), dále vyvezení kontejneru 
s odpadem a opravu pumpy u zadní brány.  
 
Ad 6) Komisi byla tlumočena žádost T. J. Sokola Olomouc – Chválkovice a Sboru 
dobrovolných hasičů ve Chválkovicích o spolupráci při zajištění průvodu a žádost o finanční 
příspěvek na dechovou hudbu. Tyto organizace pořádají v sobotu 19.5.2012 od 13 hodin 
slavnostní průvod Chválkovicemi k 105.výročí založení Sokola ve Chválkovicích a ke 
150.výročí založení Sokola společně  s  kladením věnců k pomníku T.G.M ve Chválkovicích.   



Komise souhlasí, částka bude upřesněna po projednání předsedou komise s mgr. Puhačem 
z OVVI. 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin. 
Příští jednání komise se uskuteční dne 9.května  2012 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. 


