ZÁPIS
z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 9. 12. 2015
Přítomni: PhDr. Bohumil Šíp, Mgr. Zdeněk Letocha, Pavla Trhlíková, Jiří Tuška,
Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miroslav Tichý, Helena Michalcová
Nepřítomni: Bc. Ivona Fišerová
Hosté: strážník MP – pan Kalus, MgA. Ing. Arch. Blažek
Komise se sešla v počtu 7 přítomných členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení
schopná.
1) Podnět strážníkům Městské policie k prověření oprávnění stání a parkování vozidel
na ostatní ploše a veřejné zeleni mimo řádné vjezdy na Selském náměstí (pohledově
levá strana před kostelem) – zůstává v řešení.
2) MgA. Ing. Arch. Blažek představil členům komise možnosti studie řešící prostor před
kostelem na Selském náměstí. Členové komise se dohodli na zadání rozpracování
studie a předložení závěrečných doporučení, které pan architekt Blažek představí do
konce ledna 2016.
3) Předseda komise informoval přítomné o dokončeném vydání Chválkovického
hlasatele, který se bude distribuovat tento víkend a o odpovědích na podněty na ořez
stromů na Selském náměstí a na místním hřbitově.
4) Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce – část parc. č. 1414/1 ostatní plocha o výměře 7 m² v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc, čj. SMOL/200049/2015/OMAJ/MRPD/Pri.
Komise souhlasí s nájmem nemovité věci ve vlastnictví města. Pro: 6, Zdržel se : 0,
Proti: 1
5) Žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce – parc. č. 1729/7 zahrada o výměře 2433 m², parc. č. st. 824 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 16 m², parc. č. st. 969 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
17 m², parc. č. 1112 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m², parc. č. 1137/1 orná
půda o výměře 550 m² v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, čj.
SMOL/193029/2015/OMAJ/MRPD/Pri.
Komise souhlasí s uzavřením budoucích pachtů předmětných pozemků s podmínkou
uplatnění možné výpovědi pachtů ze strany města. Pro: 7, Zdržel se : 0, Proti: 0
6) Komise souhlasí s návrhem na termíny schůzí KMČ v roce 2016 vždy ve středu ve
dnech: 13.1.,10.2.,9.3.,13.4.,11.5.,8.6.,13.7.,7.9.,12.10.,9.11.,7.12.2016.
Pro: 7, Zdržel se : 0, Proti: 0
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Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Příští jednání komise se uskuteční dne 13.1.2016 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul. Maxima
Gorkého 39, Olomouc.
Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha
Předseda: PhDr. Bohumil Šíp
Rozdělovník:
1) MMOl - OVVI – Bc. Horňáková
2) MPO - III.odd.
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