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ZÁPIS 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 8.4.2015 

 
Přítomni: Mgr. Zdeněk Letocha, PhDr. Bohumil Šíp, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Jiří Tuška,   

                Ing. Miroslav Tichý, Helena Michalcová 

Omluveni: Pavla Trhlíková 

Nepřítomni: Bc. Ivona Fišerová 

 

Hosté: paní Vyskočilová, strážník MP – pan Balko 

 

Komise se sešla v počtu 6 přítomných členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení 

schopná.  

 

1) Paní Vyskočilová seznámila přítomné s náměty k řešení, které se týkají: 

lokality Selského náměstí - jde o parkování na veřejné zeleni, chybějící dodláždění            

před kostelem; 

Selské nám. – Kubatova ulice – umístění kontejnerů na tříděný odpad, neustálý nepořádek 

kolem kontejnerů a odkládání komunálního odpadu přímo z projíždějících aut; 

parkoviště u místního hřbitova – které se stalo parkovištěm nedaleko sídlících firem; 

parkoviště u in–line stezky do Černovíra – nepořádek v příkopě u cesty; 

veřejná zeleň před prodejnou Hruška na Chválkovické ul. – auta přejíždějí přes zeleň            

při výjezdu. 

 

Komise se bude výše uvedenými náměty zabývat. Dojde k prověření lokality Selského 

náměstí včetně možností dodláždění před kostelem, prověření parkoviště u místního hřbitova             

a odpadků u in-line stezky. Předseda požádá TS o úklid kolem kontejnerů na Kubatové ulici. 

 

2) Předseda komise informoval členy komise: 

- o požadavcích z doby minulých komisí, které nejsou kromě starých zápisů nikde samostatně 

evidovány; 

- stávající učebna, kterou komise využívá ke svým jednáním, prochází rekonstrukcí. Dle 

sdělení ředitele školy vznikne v prostorách suterénu školy nová zasedací místnost, kterou 

bude moci využívat i komise; 

- do místnosti, kterou komise užívá ke svým jednáním, bude pořízena mapa katastru 

Chválkovic s vyznačením hranic KMČ č. 6. 

 

3) Komise přehodnotila jednotlivé body zápisu, které byly kontrolovány a nebyly 

průběžně plněny a souhlasí s jejich vyřazením. 

Hlasování: (6 pro/ 0 proti/ 0 zdržel se) 

 

4) Předseda informoval přítomné o usnesení ZMO č. 3, které schválilo pojmenování nové 

ulice v k. ú. Chválkovice. Ulice nese název Stejskalova. 

 

Předseda dále informoval přítomné o povolení umístění předzahrádky pro sezónní provoz 

restauračního zařízení „Bar u Zubra“ v ulici Šubova č. 46 v době od 1.4.2015 do 31.10.2015, 

na základě Rozhodnutí č. j. SMOL/066236/2015/OS/PK/Vlc ze dne 24.3.2015. 
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5) Po seznámení se s fotodokumentací poškozených kostek, kanálu a obrubníků  

křižovatky Selské nám. – Chválkovická ve směru odbočení vpravo na Šternberk, přes kterou 

vede objízdná trasa ze Samotišek na Šternberk, žádá komise odbor dopravy MMOl o uvedení 

technického stavu křižovatky do původního stavu.  

Hlasování: (6 pro/ 0 proti/ 0 zdržel se) 

 

6) Komise souhlasí s přemístěním nevyužívané vývěsky KMČ ze zrušené zastávky MHD 

z ulice Chválkovická na zastávku MHD Na rohu na Selské nám. (směr do centra). 

Hlasování: (6 pro/ 0 proti/ 0 zdržel se) 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin. 

Příští jednání komise se uskuteční dne 13.5.2015 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky,  ul. Maxima 

Gorkého 39, Olomouc. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha 

Předseda: PhDr. Bohumil Šíp 

 

 

 

Rozdělovník: 

1) MMOl - OVVI - Mgr.Puhač 

2) MPO - III.odd. 


