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ZÁPIS 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 11. 5. 2016 

 

 
Přítomni: PhDr. Bohumil Šíp, Mgr. Zdeněk Letocha, Jiří Tuška, Pavla Trhlíková,  

                Ing. arch. Tomáš  Pejpek,  Ing. Miroslav Tichý                

Omluveni: Helena  Michalcová 

Nepřítomni: Bc. Ivona Fišerová  

 

 

 

Komise se sešla v počtu 6 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) Předseda informoval přítomné členy o proběhlé schůzce k plánovanému obchvatu 

Chválkovic a o vývoji dalších jednáních kolem křižovatky „Na pile“.  

 

3) K plánované změně vyhlášky o alkoholu  komise nepotřebuje specifikaci míst, kde je 

zakázáno požívání alkoholu. Pro: 6, Zdržel se : 0, Proti: 0 

4) Komise souhlasí s návrhem OŽP k rozmístění nádob na papír a plasty do RD 

na základě individ. zájmu. Komise vypomůže s distribucí a sběrem letáků k této 

kampani.  

5) Komise navrhuje na základě podnětu občanů zachování stávajícího systému sběrových 

sobot i pro další období. Pro: 6, Zdržel se : 0, Proti: 0 

6) Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce – parc. č. 1416/4, ostatní plocha o výměře 96 m² k. ú. Chválkovice, 

obec Olomouc, čj. SMOL/062934/2016/OMAJ/Sac. Komise nesouhlasí s prodejem 

pozemku, dle názoru komise se jedná o veřejnou cestu, která zajišťuje napojení 

soused. pozemků.  Pro: 6, Zdržel se : 0, Proti: 0 

7) Komise souhlasí s poskytnutím finanční podpory na akci sportovního dne, který 

organizuje KMČ, TJ. Sokol Olomouc Chválkovice a SDH Chválkovice. Pro: 6, Zdržel 

se : 0, Proti: 0 
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8) KMČ bere na vědomí rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Luční ulici.  

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 

Příští jednání komise se uskuteční dne 22.6.2016 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. 


