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

 
Zápis ze sch�zky 

I. Zahájení 
KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku v 18.00 hod., dne 11.2.2008 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:        M�stská policie �. 170,187 
 
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. Na detašovaném pracovišti v hasi�ské zbrojnici od 4.2.2008 každé pond�lí od 8.30 – 

11.30 a 13.00 – 16.45 hod. mají ob�ané možnost zaplatit poplatky za komunální odpad 
a psy. 
  

2. Magistrát m�sta Olomouce  
Zahájení vodoprávního �ízení bez místního šet�ení akce „Olomouc – �ernovír – U Staré Mo-
ravy – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“ – prodloužení stavebního povolení. 
Rozkopávky:  
-     ul. Lamblova 21 – havárie vodovodního �adu, �.j. SmOl/ŽP/55/1207/2008/Jar 

 -     ul. Lamblova 24 – havárie vodovodního �adu, �.j. SmOl/ŽP/55/83/2008/Jar 
Komise bere na v�domí 
 

3. Statutární m�sto Olomouc 
- pronájem majetku m�sta v k.ú. Klášterní Hradisko – ul. U Hradiska - zahrádka, �.j.  SmOl 

/Maj/22/6379/2007/Sk 
Komise souhlasí. 

 
- pronájem pozemku v k.ú. �ernovír v ul. U Staré Moravy – p. Truba� �.j.  SmOl/ Maj /22/ 

6529 /2007/Sk 
Komise nesouhlasí – pozemek je biokoridor a je z ve�ejné komunikace nep�ístupný.  

 
- odprodej pozemku v k.ú. �ernovír u �eky Moravy pro výstavbu RD – �.j. SmOl/Maj 

/22/6655/2007/Le 
Komise nesouhlasí – komise nedoporu�uje odprodej až do kone�ného vy�ešení stavby 
hráze. 

 
4. Ostatní: 

− stížnost ob�an� na devastaci par�íku mezi ul. Stratilova a �ekou Moravou jezdci na ko-
ních – p�edseda informoval odbor ŽP 

− komise bere na v�domí, že letos prob�hlo první �išt�ní silnic 
− komise bere na v�domí petici ob�an� „Spojení �ernovíra s hlavním nádražím“. 

 
V.  Úkoly: 

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

P�edseda ukon�il sch�zku v 19.20 hod. 
 

P�íští sch�zka se bude konat 10.b�ezna 2008 v 18.00 hod. v hasi�ské zbrojnici.  
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 


