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

Zápis ze sch�zky 
 

I. Zahájení 
KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku dne 10.11.2008 v 18.00 hod., v hasi�ské zbrojnici 
v �ernoví�e. 

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

 
P�ítomni:   p�edseda p. �outil, D. Rudolfová, Ing. Cupák, p. Ryzner, p. Nakládal, Ing. Chrenko, 

PhDr. Hovadík 
  

Omluven:   Ing. Kropá� 
 
Hosté:        p. Musil – velitel odd. M�stská policie, p. Müller 

  
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  –  

 
P�edseda p�e�etl zápis z minulé sch�zky.   
Bod 1. – úprava hranice ochranného památkového pásma bývalého kláštera Hradisko.  Komise 
souhlasí s textem dopisu, který bude zaslán na MmOl – odbor koncepce a rozvoje a KÚ Olo-
mouckého kraje – odbor kultury a památkové pé�e. 
Bod 4. – komise se shodla na vytipovaných lokalitách pro výsadbu d�evin. P�íslušné podklady 
dodá p�edseda komise. 
Bez p�ipomínek. 

 
IV. Zápis z jednání komise 
 
1. MmOl – odbor koncepce a rozvoje – Oznámení o projednávání zadání územního plánu m�sta 

Olomouce, �.j. SmOl/OKR/19/3129/2008/Ga. 
 Komise bere na v�domí. 
 
2. Kolauda�ní rozhodnutí – „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí – Olomouc – �ernovír, 

ul. U Staré Moravy“. Komise bere na v�domí. 
 
3. Komise pov��uje PhDr. Hovadíka projednáním tisku Ro�enky 2008. 
 
4. Harmonogram technických služeb na listopad 2008 – odvoz t�íd�ného odpadu apod. 
 
5. Statutární m�sto Olomouc: 

 
- pronájem pozemku – parkovací stání na Jablonského ulici, �.j. SmOl/Maj/22/6705/2008/Sk 
Komise souhlasí. 
 
- prodej pozemku – v zahradká�ské oblasti lokalita Pustatiny – 2 zájemci: 
• �.j. SmOl/Maj/22/3835/2008/Go 
• �.j. SmOl/Maj/22/3835/2008/Go 
Komise souhlasí s odprodejem a budoucího vlastníka ur�í rada m�sta. 
 
- sm�na – pozemky na k�ižovatce ul. Jablonského a Stratilova – soukromé za m�stské pozemky, 
�.j. SmOl/Maj/22/4651/2008/Sa. 
Komise nesouhlasí s navrhovanou sm�nou pozemk�, jelikož není v sou�asné dob� známo 
budoucí využití pozemk� parc.�.  51/1 a 143. Dle názoru komise lze tyto pozemky využít 
pro bytovou výstavbu a p�edm�tný pozemek by mohl sloužit jako budoucí obslužná ko-
munikace. 
 

6. Spln�né požadavky komise: 
  - komise bere na v�domí vyzna�ení p�echod� pro chodce. 
   



 
7.  R�zné: 

- Ing. Chrenko projednal uve�ejn�ní �lánku o II.etap� protipovod�ových opat�ení v Radni�ních 
listech 

 
V.  Úkoly: 

- návrhy na využití finan�ních prost�edk� ur�ených pro KM� �. 1 na menší inv. akce pro rok 
2009 

- pokra�ování p�ípravy ro�enky 2008  
 
VI. Ukon�ení: 

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

 
 
P�íští sch�zka se bude konat 8.prosince 2008 v 18.00 hod. v hasi�ské zbrojnici.  
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 


