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

 
Zápis ze sch�zky 

I. Zahájení 
KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku dne 12.5.2008 v 18.00 hod., v has. 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,  
p. Ryzner 

Omluven:   Ing. Kropá� 
Hosté:        M�stská policie �. 136, 067, pí �uková, p. Zapletal 

 
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. Oznámení o zahájení staveb – rekonstrukce kanalizace a vodovodních �ad� - �.j. /inv/04/Šj: 
 - ul. Jablonského 
 - ul. U Staré Moravy 

 Komise bere na v�domí. 
 

2. Technické služby – harmonogram na kv�ten 2008. 
 
3. Informace – prodloužení platnosti plakátovacích ploch. Komise souhlasí. 
 
4. Komise upozor�uje na zvýšený provoz v ul. Stratilova a U Stavu z d�vodu objíž	ky - rekonstruk-

ce kanalizace v ul. Jablonského, z tohoto d�vodu navrhuje p�emístit stanovišt� na sb�rovou so-
botu (24.5.2008)  na ul. U Hradiska sm�rem k FARMAKu. 

 
5. Komise požaduje posunutí skládky trávy na zpevn�né ploše za Klášterním Hradiskem sm�rem 

na sever z d�vodu zápachu. 
 
6. Magistrát m�sta Olomouce  

Rozkopávky:  
- ul. Jablonského – výkop na vozovce, �.j. SmOl/OPK/79/1198/2008/Št 
- ul. Jablonského – uložení kanalizace, �.j. SmOl/OPK/79/1921/2008/Ja 
- ul. U Hradiska – inženýrské sít�, �.j. SmOl/OPK/79/1820/2008/Št 
- ul. U Hradiska – inženýrské sít�, �.j. SmOl/OPK/79/1818/2008/Ja 
- Sušilovo nám. – p�ípojka kanalizace, �.j. SmOl/OPK/79/1288/2008/Št 
- Sušilovo nám. – p�ípojka kanalizace, �.j. SmOl/OPK/79/1288/2008/Št  
- ul. Na partkách – p�ípojka kanalizace, �.j. SmOl/OPK/79/1773/2008/Št 
- ul. Na partkách – p�ípojka kanalizace, �.j. SmOl/OPK/79/1810/2008/Urb 
Komise bere na v�domí 
Užívání ve�ejné zelen�, zábory a výkopové práce: 
- ul. Jablonského – výkopové práce, �.j. SmOl/ŽP/55/7046/2008/Jar 
Komise bere na v�domí 

 
7. Ostatní: 

- stížnosti ob�an� z ulic U Stavu a Stratilova na projížd�ní t�žkých nákladních aut – požada-
vek na omezení tonáže aut a dodržování doporu�ené snížené rychlosti 

- obyvatelé ul. Stratilova se obrátili na komisi s požadavkem na vyrovnání nerovnosti cesty 
recyklátem – projedná p�edseda komise. 

 
VI. Ukon�ení: 

P�edseda ukon�il sch�zku v 19.30 hod. 
 
P�íští sch�zka se bude konat  9.�ervna 2008 v 18.00 hod. v hasi�ské zbrojnici.  
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 


