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

 
Zápis ze sch�zky 

I. Zahájení 
KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku v 18.00 hod., dne 14.4.2008 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 �. 136, 067, Ing. Kleiner – �editel H�bitov� m�sta Olomouce (HmO) 
 
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 h�bitovu v �ernoví�e – Ing. Kleiner požádal komisi o spolupráci p�i identifikaci hrob� 

neznámých uživatel�. V souvislosti kvalitn�jší údržbou h�bitova budou demontována opušt�ná 
hrobová za�ízení. 
  

2. Informace o stavu nadjezdu p�es železni�ní tra� v �ernovírském lese – pr�chod je umožn�n p�-
ším a cyklist�m – komise pov��uje Ing. Kropá�e dalším jednáním o oprav� tohoto mostu. 

 
3. Informace z jednání Rady m�sta Olomouce – usnesení: 

 - rekonstrukce kanalizace – ul. Jablonského 
- rekonstrukce kanalizace – ul. U Háje 

 - rekonstrukce kanalizace  a vodovodu – ul. U Staré Moravy  
 
4. Komise žádá odbor ŽP o nové vyzna�ení výb�hové zóny pro psy s jasným ozna�ením za�átku a 

konce této zóny a vyzna�ením ohrani�ení za�átku honitby – kolem �eky Moravy nad Lazeckým 
mostem. 

 Komise žádá umístit koš na psí exkrementy na Frajtovo nám�stí. 
 
5. Komise upozor�uje na špatný stav sloup� ve�ejného osv�tlení a žádá odbor dopravy MmOl o 

provedení udržovacích prací. Bližší informace projedná za komisi Ing. Chrenko. 
 
6. Technické služby – harmonogram na duben 2008. 
 
7. Sb�rová sobota prob�hne 24.5.2008 na ul. Stratilova x U Stavu. 

 
8. Statutární m�sto Olomouc 
 

- odprodej majetku m�sta v k.ú. �ernovír – ul. Stratilova – výstavba RD, �.j.  SmOl/Maj/ 
22/1121/2008/Le 

- pronájem a následný odprodej majetku m�sta v k.ú. �ernovír – ul. Na Partkách – do-
stavba RD, �.j.  SmOl/Maj/ 22/7315/2007/Kli. 

 
Komise souhlasí. 
 

9. Magistrát m�sta Olomouce  
- Informace o aktualizaci evidence d�tských h�iš� a drobných rekrea�ních ploch v Olomouci. 
 
Rozkopávky – havárie vodovodních �ad�:  
- ul. Na Partkách, �.j. SmOl/OPK/79/823/2008/Št 
-     Frajtovo nám., �.j. SmOl/OPK/79/1164/2008/Št 
- ul. Jablonského, �.j. SmOl/OPK/79/1237/2008/Št 
- ul. �elakovského x Na Hrázi, �.j. SmOl/OPK/79/1240/2008/Št 
Komise bere na v�domí 
 



 
 
Užívání ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce: 
- Sušilovo nám. – p�ípojka vody a kanalizace, �.j. SmOl/ŽP/55/6477/2008/Jar 
- ul. �ernovírská – havárie vodovodního �ad�, �.j. SmOl/ŽP/55/5987/2008/Jar 
- ul. Jablonského x Na Vl�inci – napojení RD, �.j. SmOl/ŽP/55/6193/2008/Jar 
Komise bere na v�domí 

 
 
10. Ostatní: 

- Oznámení o konání akce Kácení máje – dne 31.5.2008 od 13.00 hod. 
- Požadavek ob�an� na obnovení vyzna�ení p�echodu na Frajtov� nám�stí. 

 
V.  Úkoly: 

viz. text. 
 
VI. Ukon�ení: 

P�edseda ukon�il sch�zku v 20.10 hod. 
 

 
P�íští sch�zka se bude konat 12.kv�tna 2008 v 18.00 hod. v hasi�ské zbrojnici.  
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 


