
 
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 1 - �ERNOVÍR 

 
Zápis ze sch�zky 

 
I. Zahájení 

KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku v 18.00 hod., dne 11.6.2007 v hasi�ské zbrojnici v 
�ernoví�e 

 
II. Prezence 
 P�edseda zahájil sch�zku.  
 

P�ítomni: p�eds. p. �outil, p. Nakládal, p. Ryzner, PhDr. Hovadík, D. Rudolfová, Ing. Cupák, 

Omluveni: Ing. Kropá�, Ing. Chrenko 

Hosté: pí �ernochová, pí Jansová, p. Malínek, pí Š�otová, M�stská policie �. 067, 136 

 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  – p�edseda p�e�etl zápis z minulé sch�zky -

bez p�ipomínek.. 
  
IV. Zápis z jednání komise 
 
1. Informace o budování protipovod�ové hráze „Rekonstrukce levob�ežní ochranné hrá-

ze �ernovír - I.etapa“ 
Dne 30.5.2007 prob�hl 2.kontrolní den na stavb� za ú�asti p�edsedy KM� �. 1 p. �outila a 
PhDr. Hovadíka.  Dle jejich informace byly vykoupeny poslední pozemky a stavba probíhá 
dále podle harmonogramu. 

 
2. Dne 31.5.2007 prob�hlo setkání p�edsed� komisí s primátorem m�sta Olomouce, nám�st-

kem primátora, �editelem Technických služeb a velitelem M�stské policie – informace podal 
p�edseda KM� p. �outil. 

 
3. Seznámení s harmonogramem Technických služeb na m�síc �erven 2007 – vývoz popelnic 

a kontejner� na t�íd�ný odpad, se�ení trávy, revize ve�ejného osv�tlení.  
 
4. Stanovený rozpo�et komisí pro rok 2007:  
 - opravy a údržba    100 tis. K� 
 - ostatní služby (ro�enka apod.)      50 tis. K� 
 
5. Statutární m�sto Olomouc 

- pronájem pozemku v k.ú. Klášterní Hradisko – ul. Pasteurova – zeleninová zahrádka, �.j.  
SmOl/Maj/22/1739/2007/Le 

- pronájem pozemku v k.ú. Klášterní Hradisko – ul. U Hradiska – zahrádka, �.j.  SmOl/Maj 
/22/1663/2007/Le 

- pronájem s následným odprodejem zahrady v k.ú. �ernovír – ul. Jablonského – výstavba 
rodinného domu, �.j. SmOl/Maj/22/1258/2007/�i 

- prodej majetku v k.ú. �ernovír – ul. Na Sezníku – travnatý pás – �.j. 
SmOl/Maj/22/2212/2007/Ru  

Komise souhlasí. 
 

6. Magistrát m�sta Olomouce  
Rozkopávky – St�edomoravská vodárenská: 
- ul. Pe�inova – chodník – výkopové práce, �.j. SmOl/OPK/79/2239/2007/Št 
- ul. Polní – výkopové práce �.j. SmOl/ŽP/55/12787/2007/Jar 
- ul. Jablonského – výkopové práce, �.j. SmOl/OPK/79/2179/2007/št 
Komise bere na v�domí. 
 

 
 
 



 
7.  Komise s uspokojením konstatuje, že v pátek 1.�ervna 2007 prob�hlo na Stratilov� ulici za 

velkého diváckého zájmu vystoupení folklorního souboru Šopské rytmy z Elin Pelinu. Akce 
se konala v rámci dn� bulharské kultury za podpory KM�. 

 
8.  Informace o prezentaci komisí m�stských �ástí na internetových stránkách m�sta Olomouce, 

www.olomouc.eu. KM� souhlasila s uve�ej�ováním zápis� ze sch�zek. 
 
9.  R�zné: 
  Stížnost ob�an� �ernovíra:    

- hromadná otrava ko�ek v okolí ul. Severní 
 

-    komise upozor�uje na problém s distribucí Radni�ních novin (Frajtovo nám). 
   

Komise bere na v�domí: 
- dopln�ní kontejneru na t�íd�ný odpad – papír, na kone�nou linky MHD �. 22 v ul. Hlušo-

vická 
 
 
V.  Úkoly: 

-  do p�íští sch�zky komise p�ipraví �lenové komise návrhy na využití pen�z z rozpo�tu 
komise (oprava chodník� apod.) 

      O: všichni �lenové komise   T: 9.7.2007 
 
VI. Ukon�ení: 

P�edseda ukon�il sch�zku v 20.00 hod. P�íští sch�zka se bude konat v 18.00 hod., 
9.�ervence 2007 v hasi�ské zbrojnici.  

 
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 
 


