
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR - HRADISKO 
Zápis ze sch ůzky 

 
 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 2.2.2009 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici 
v Černovíře. 

 
II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  

 
Přítomni:    předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, Ing. Cupák, p. Nakládal, Ing. Chrenko, PhDr. 

Hovadík, Ing. Kropáč 
Omluven:  p. Ryzner 
Hosté:        pprap. Martin Strnisko – Policie ČR, Městská policie č. 038, 082 

  
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise   –  

Předseda přečetl zápis z minulé schůzky.   
K bodu 10 – Článek v Radničních listech o II.etapě protipovodňových opatřeních se přepra-
vuje a vyjde v jarních měsících.  
Jinak bez p řipomínek.  

 
IV. Zápis z jednání komise  
 
1. Na detašovaném pracovišti v hasi čské zbrojnici každé pond ělí od 8.30 – 11.30 a 13.00 

– 16.30 hod. mají ob čané možnost zaplatit poplatky za komunální odpad a psy.  
  
2. Černovírská ročenka 2008 – vyšla a je distribuována na obvyklých místech (trafika, detašo-

vané pracoviště apod.). 
 
3. Informace – Jubilanti 2009.  
 
4. Pojmenování nov ě vznikající ulice – MmOl odbor vn ějších vztah ů a informací: 

Komise navrhuje, aby se nově vznikající ulice pojala jako pokračování ulice Žitná a využil se 
stejný název. Číslování domů může navázat. 

 
5. Statutární m ěsto Olomouc: 

-  prodej pozemku v ul. Na Partkách, č.j. SmOl/Maj/22/55/2009/Ha 
Komise souhlasí. 

 
6. Magistrát m ěsta Olomouce – rozkopávky: 

- rozkopávka – ul. Peřinova – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/ŽP/55/621/2009/Jar 
- rozkopávka – ul. Hlušovická – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/OPK/79/93/2009/Št 
Komise bere na v ědomí.  

 
V.  Úkoly:  

- návrhy na využití finančních prostředků určených pro KMČ č. 1 na menší inv. akce pro 
rok 2009 – návrh na opravu chodníku od novinového stánku směrem ke škole. 

 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 19.20 hod.  
 

Příští sch ůzka se bude konat  2.b řezna 2009 v 18.00 hod. v hasi čské zbrojnici .  
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ladislav Řoutil 


