
ZÁPIS č. 6 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 7. 6. 2017 

 

 
Přítomni: PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková, Mgr. Zdeněk Letocha, Ing. arch. Tomáš  

                Pejpek, Jiří Tuška,  Ing. Miroslav Tichý, Helena Michalcová     

                 

Omluveni: Bc. Vojtěch Pikal,  

Nepřítomni: Bc. Ivona Fišerová  

 

 

Komise se sešla v počtu 7 přítomných členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení 

schopná.  

 

1) Komise byla seznámena  

- se zveřejněním dokumentace záměru „I/46 Olomouc – východní tangenta“ na úřední 

desce odboru životního prostředí MMOl (dokumentaci lze stáhnout i přímo z adresy 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8226 ), (zveřejněno na úřední desce 

Magistrátu  a i ve vývěskách KMČ) 

- s vypořádáním připomínek ke zjišťovacímu řízení na akci „I/46 Olomouc – východní 

tangenta“, kód záměru OV8184, podanými na Ministerstvo životního prostředí 

15.1.2016 zástupci KMČ Mgr. Zdeňkem Letochou a Ing. Arch. Tomášem Pejpkem 

(zveřejněno na úřední desce Magistrátu  a i ve vývěskách KMČ) 

- s Usnesením  MMOl,  odboru památkové péče,  o  přerušení   řízení  o určení právního 

vztahu  dle  §  142  správního  řádu   do  doby   rozhodnutí   o  správní   žalobě  žadatelů 

manželů  Bejdákových.   Předmětem  řízení  je  určení, zda právní vztah mezi žadatelem 

a  Českou   republikou, jenž  měl  vzniknout   na základě  rozhodnutí   Okresního  úřadu 

Olomouc,  referátu  kultury,   sp. zn.   Kult. 2973/95/G,  ze   dne   21.9.1985, a  jenž  má 

žadatele  omezovat  ve  výkonu vlastnického práva, nikdy nevznikl, není   vůči   žadateli 

účinný,  není   vůči   žadateli  aplikovatelný   nebo   se   vůči   žadateli  nevyužije. 

Účastníky řízení dle § 27 odst. 1  správního  řádu  je  žadatel  a dále jsou dle § 27 odst. 2 

účastníky  řízení   všichni   vlastníci   nemovitostí   na území ochranného pásma kulturní 

památky   poutního   chrámu   Navštívení   Panny   Marie  na  Sv.  Kopečku  a  bývalého 

premonstrát.  kláštera Hradisko.  

Uvedené řízení je vedeno pod Sp. zn.: S - SMOL/170326/2015. (usnesení je zveřejněno 

na úřední desce Magistrátu  a i ve vývěskách KMČ) 

 

2) KMČ byla dále seznámena s řešením výměny kanalizace v Luční ulici. Dle informací 

v místě žijícího člena komise pana Tušky  o postupu prací a o neuskutečněných částech 

stavby komise navrhuje prověřit na odboru investic neuskutečněnou dostavbu 

odvzdušnění v ulici Luční.  

 

 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8226


 

 

 

 

 

 

 

3) KMČ souhlasí s přeložením schůze KMČ v měsíci červenci 2017 na termín 19.7.2017. 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:15 hodin. 

Další jednání komise se uskuteční dne  19.7.2016 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. D. Horňáková 

2) MPO - III.odd. 


