
                                         ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 
                               konané dne 9.5.2012 
 
Přítomni: Vladimír Kauer, Růžena Fišerová, PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková, Helena 
Michalcová 
Omluveni: ing. Miroslav Tichý 
Hosté: strážník MPO, Ing. Langr, mgr. Tichý – odbor ochrany MMOl, člen SDH 
Chválkovice, redaktorka dr. Chalupová 
 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda pan Vladimír Kauer. 
 
Program: 
1. zahájení 
2. kontrola zápisu   
3. informace k plánované výstavbě nové hasičské zbrojnice 
4. žádost k prodeji pozemků 
5. Chválkovický hlasatel 
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) Pověřený vedoucí odboru ochrany ing. Langr seznámil přítomné členy komise 
s informacemi k plánované výstavbě nové hasičské zbrojnice ve Chválkovicích, zejména 
s výběrem vhodné lokality u hřbitova.  
 
Ad 4) Komise byla seznámena s žádostí o sdělení stanoviska k prodeji nebo pronájmu 
pozemků č. j. SMOl/Maj/22/685/2012/Čí. Komise navrhuje prodej té části pozemků, které 
jsou požadovány uvnitř již vlastněného areálu a k pronájmu  navrhuje pozemky, které tvoří 
dnešní veřejnou plochu, to je chodník, vjezd a pás veřejné zeleně. Hlasování: 4 (pro)– 1 – 0 . 
 
Ad 5) Redaktorka Chválkovického hlasatele dr. Chalupová seznámila přítomné členy 
s přípravou dalšího vydání. V následné diskuzi byly vybrány možné náměty, které budou 
realizovány v dalším vydání.  
 



Ad 6) Komisi požaduje na základě stížnosti občanů ze Selského náměstí častější úklid v okolí 
nádob na tříděný odpad na Selském náměstí.  
Komise požaduje umístit informační značku o odbočovacím pruhu na křižovatku při výjezdu 
ze Selského náměstí na ulici Chválkovickou ve směru z Kopečka. 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin. 
Příští jednání komise se uskuteční dne 13.června  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. 


