
                                         ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 
                               konané dne 10.10.2012 
 
Přítomni: Vladimír Kauer, Růžena Fišerová, PhDr. Bohumil Šíp, ing. Miroslav Tichý, Helena 
Michalcová. 
Omluveni: Pavla Trhlíková  
Hosté: strážník MPO.  
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda pan Vladimír Kauer. 
 
Program: 
1. zahájení 
2. kontrola zápisu   
3. různé - informace předsedy 
4. žádosti majetkoprávního odboru  
 
 
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  6 ze zápisu KMČ ze dne 9.5.2012 - komise požaduje 
umístit informační značku o odbočovacím pruhu na křižovatku při výjezdu ze Selského 
náměstí na ulici Chválkovickou ve směru z Kopečka. 
 
Ad 3) Předseda komise informoval přítomné o nově zřízeném posilovém spoji MHD             
od 8.10.2012 linky č. 11, která vyjíždí ze zastávky Selské nám. v 7:23 hodin, o zahájení zimní 
údržby TS od 1.11.2012 a o omezení svozu bio odpadu. Dále komise hovořila                           
o příznivých ohlasech na poslední číslo Chválkovického hlasatele.  
Komise souhlasí s finančním příspěvkem na zajištění hudebního doprovodu při kladení věnců 
k památníku padlým na Selském náměstí, které se uskuteční 27.10.2012 od 17:45 hodin         
za účasti zástupců KMČ, Sboru dobrovolných hasičů ve Chválkovicích, TJ. Sokol Olomouc – 
Chválkovice a místních občanů. Výše příspěvku bude řešena s vedoucím KMČ a DP panem 
mgr. Puhačem.    Za KMČ bude položena kytka s trikolórou. 
 
 
Ad 4) Komise byla seznámena s žádostí o sdělení stanoviska k prodeji pozemků č. j. 
SMOl/Maj/22/4318/2011/Pr o rozloze 550 m² parc. č. 1137/1. Komise doporučuje 
prodloužení nájmu a vyjádření odboru koncepce a rozvoje k dané lokalitě.  
Komise byla seznámena s žádostí o sdělení stanoviska k pronájmu 1 m² pozemku č. j. 
SMOl/Maj/22/3935/2012/Sk parc. č. 1420/4. Komise souhlasí s pronájmem pozemku.  
 



 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin. 
Příští jednání komise se uskuteční dne 14.listopadu  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. 


