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

 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 4.5.2009 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici 
v Černovíře. 

 
II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  

Přítomni:    předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, p. Ryzner, p. Nakládal, Ing. Cupák, PhDr. Ho-
vadík 

Omluven:  Ing. Chrenko, Ing. Kropáč 
Hosté:  Městská policie č. 150, 157, JUDr. Jansa, pí Langerová, p. Tihelka  

  
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise   

Předseda přečetl zápis z minulé schůzky.    
k bodu 6.  – občané předloží konkrétní požadavky na posílení autobusových spojů. 
Jinak bez p řipomínek.  

 
IV. Zápis z jednání komise  
 
1. Protipovod ňová opat ření II.B etapa – zvýšení kapacity koryta 
 - bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 13.3.2009. 
 
2. Rada města Olomouce schválila dne 21.4.2009 opravu chodníku na Frajtově nám.   

Komise bere na v ědomí.  
 
3. Dne 20.4.2009 zastupitelstvo města Olomouce schválilo nové názvy ulic.  

Ulice v nové zástavbě rodinných domů v Černovíře, která je kolmo na ul. Žitnou se bude 
jmenovat Malé Vlčiny . 
Komise bere na v ědomí. 

 
4. Informace Technických služeb o přehledu činností a harmonogram prací na květen 2009. 

 
5. Informace:  
 - o opravě nadjezdu nad železniční trati v Černovíře 
 - o jednání předsedy KMČ o přípravě projektu výstavby kanalizace v ul. Heydukova  
 
6.  Komise souhlasí s nákupem a dovozem antuky pro hřiště „u lesa“ v Černovíře v ceně cca do 

15 tis. Kč. Projedná předseda KMČ. 
 
V.  Úkoly:  

 
VI. Různé: 

• požadavek občanů na další kontejner na tříděný odpad – papír na Frajtově nám. 
• občané upozorňují na zvýšený výskyt komárů v lokalitě Černovír – žádají o provedení 

dezinsekce. 
 

VII. Ukončení:  
Předseda ukončil schůzku v 19.30 hod.  
 

Příští sch ůzka se bude konat  8. června 2009 v 18.00 hod. v hasi čské zbrojnici .  
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ladislav Řoutil 
 


