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

 
Zápis ze sch�zky 

 
I. Zahájení 

KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku v 18.00 hod., dne 14.7.2008 v hasi�ské zbrojnici 
v �ernoví�e. 

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

 
P�ítomni:   p�edseda p. �outil, PhDr. Hovadík, D. Rudolfová, Ing. Cupák, Ing. Kropá�, p. 

Ryzner, p. Nakládal 
 
Omluven:   Ing. Chrenko 
 
Hosté:        p. B�ezina s paní, Mgr. Pospíšil 

  
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  –  

 
P�edseda p�e�etl zápis z minulé sch�zky 
− k bodu 10.  – Petice ob�an� z ul. U Hradiska – p�edseda komise seznámil �leny s odpov��mi 

na petici od primátora m�sta Olomouce Martina Novotného a �editele SZŠ Ing. J. Bauera. 
Jinak bez p�ipomínek. 

  
IV. Zápis z jednání komise 
 
1. Informace p�edsedy komise o místním šet�ení dne 4.6.2008 ohledn� zd�ného p�íst�ešku (zastáv-

ky) na Frajtov� nám. 
  

2. Statutární m�sto Olomouc 
- pronájem majetku m�sta – zahrada na ul. Jablonského, �.j.  SmOl/Maj /22/1915/2008/Sk 
- pronájem majetku m�sta – zahrada v lokalit� Jezuitská, �.j.  SmOl/Maj /22/1458/2008/Sk 
 
Komise souhlasí. 
 

3. Magistrát m�sta Olomouce  
 
Rozkopávky:  
- ul. U Hradiska – p�ípojka vodovodu, �.j. SmOl/ŽP/55/10437/2008/Jar  
- ul. Stratilova, p�ípojka vody a kanalizace RD, �.j. SmOl/ŽP/55/11679/2008/Jar  
 
Komise bere na v�domí 
 
Rozhodnutí: 
- ul. Severní –havárie vodovodního �adu, �.j. SmOl/OPK/79/2608/2008/Nan 
- ul. �ernovírská – oprava RD, �.j. SmOl/OPK/79/2835/2008/Št 
- ul. Lamblova – havárie – únik plynu, �.j. SmOl/OPK/79/2796/2008/Št 
- ul. �erná cesta – opat�ení na parní síti, �.j. SmOl/OPK/79/2729/2008/Št 
 
Komise bere na v�domí 

 
4. Komise bere na v�domí informaci a podn�t Mgr. Pospíšila a pov��uje Ing. Kropá�e jednáním na 

Povodí Moravy 
 
5. Spln�né požadavky komise: 
 - opravené výtluky na k�ižovatce silnic na Chomoutov a Hej�ín 
 - osazení koše na psí exkrementy  
 
 



 
 
6. Ostatní: 
 D�tský den s kácením máje u hasi�ské zbrojnice v �ernoví�e dne 31.5.2008: 

Komise souhlasí s finan�ní spoluú�astí a žádá proplatit z prost�edk� komise �ástku 3 485,- K� za 
plyn k pln�ní balónk� a dalších atrakcí. 
Komise souhlasí s proplacením �ástky cca 200,- K� Mgr. Pospíšilovi na údržbu trávníku na ve-
�ejném prostranství kolem sousoší Nejsv�t�jší Trojice na Jablonského ul. po p�edložení ú�tenek. 

 
 
V.  Úkoly: 
 - p�ipravit návrhy investi�ních akcí pro rok 2009 
 
 
VI. Ukon�ení: 

P�edseda ukon�il sch�zku v 20.00 hod. 
 

 
 
P�íští sch�zka se bude konat 11.srpna 2008 v 18.00 hod. v hasi�ské zbrojnici.  
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 


