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

 
Zápis ze sch�zky 

I. Zahájení 
KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku v 18.00 hod., dne 10.12.2007 v hasi�ské zbrojnici 
v �ernoví�e. 

 
II. Prezence  - p�edseda zahájil sch�zku.  

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

Hosté:        pí P. Bastlová, p. M. Smékal, M�stská policie �. 038,187 
 
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. Dne 20.11.2007 prob�hla domluvená sch�zka �len� komise se zástupci FARMAK, a.s. - Ing. 

Davidovou a Ing. Miná�em a  AQUATESTU - RNDr. Koppovou, kte�í �leny komise seznámili s 
postupem sana�ních prací v a.s. FARMAK: 

 - sanace zamo�ených budov a zeminy 
 - �erpání a �išt�ní podzemní vody a odvád�ní podzemních plyn� 
 - monitoring sanací. 

  
2. Komise souhlasila s ú�astí PhDr. Hovadíka na konferenci „�eky pro život m�sta“ a s uhrazením 

p�ísp�vku 150,- K�.  
 
3. Ro�enka – komise žádá o vystavení objednávky na výtisk Ro�enky 2007 – zajistí p�edseda ko-

mise.  
 
4.  Jubilanti – p�edseda komise p�edložil �len�m seznam jubilant� na rok 2008.  
 
5. Magistrát m�sta Olomouce  

Rozkopávky:  
- Frajtovo nám. – havárie plynovodu – výkop, �.j. SmOl/ŽP/55/28490/2007/Jar 
Zábory ve�. zelen�: 
-      ul. Lamblova – oprava rodinného domu – pí Pe�inová, �.j. SmOl/OPK/79/5461/2007/2007/Št 

 -      ul. Lamblova – oprava rodinného domu – p. Kou�il, �.j. SmOl/OPK/79/5786/2007/2007/Št 
Komise bere na v�domí 
 

6. Rozhodnutí – Stavební povolení na kanalizaci – Archeologické centrum, SmOl/ŽP/55/28490/ 
2007/Sk. 

 
7. Ostatní: 

− stížnost ob�an� na pr�jezdy nákladních aut ul. Jablonského, praskání zdí RD a zvýšená hla-
dina hluku 

− p. Nakládal upozornil na díru na Frajtov� nám. v zeleném pásu u chodníku p�ed domem �. 5 
− komise požaduje opravu d�r v silnici p�i nájezdu z Hej�ína na silnici od Chomoutova 

 Komise bere na v�domí. 
 
V.  Úkoly: 

�lenové komise p�ipraví návrh �innosti pro r. 2008 - trvá. 
 
VI. Ukon�ení: 

P�edseda ukon�il sch�zku v 19.30 hod. a p�eje všem �len�m komise a ob�an�m �ernovíra 
š�astné a veselé vánoce a mnoho št�stí v novém roce 2008. 
 
P�íští sch�zka se bude konat 14.ledna 2008 v 18.00 hod. v hasi�ské zbrojnici.  

 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 
 


