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

 

I. Zahájení 
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne  1.11.2010 v 18.00 hod. v hasičské zbrojnici 
v Černovíře. 

 

II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  
Přítomni:    předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, Ing. Cupák, Ing. Chrenko, Ing. Kropáč, p. Ryzner 

PhDr. Hovadík 
Omluven:  p. Nakládal – nemoc 
Hosté:        Městská policie č. 187 

  
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise    

Bez připomínek. 
 
IV. Zápis z jednání komise  

 
1. Informace – Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení akce „Černovír – 

rekonstrukce a dobudování kanalizace v ul. Severní a Na Partkách“, č.j. 
SMOL/ŽP/55/14726/2010/Sk. 

 
2. Informace – Kolaudační souhlas „Rekonstrukce – přístavba a nástavba hasičské zbrojnice“ 

v Černovíře, č.j. SMOL/OPS/42/4124/2010/Kr. 
 
3. Informace o podzimních jubilantech. 
 
4. Členové komise předali návrhy na kácení stromů a dřevin, předseda je předá na OŽP. 
 
5. Komise s povděkem vzala na vědomí vítězství Hromova dubu v anketě Strom roku 2010 a 

současně děkuje p. Jiřímu Košíkovi, který tuto akci inicioval a rozhodující měrou se o toto ví-
tězství zasloužil.  

 
6. Komise děkuje hasičům za uspořádání slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice. Slav-

nost proběhla za přítomnosti hejtmana Ing. Tesaříka, primátora M. Novotného, představitelů 
města Olomouce a Sdružení hasičů SH ČMS, za které se zúčastnili starosta SH ČMS Ing. K. 
Richter a další členové dobrovolných a profesionálních hasičů. 

 
7. Magistrát m ěsta Olomouce – rozkopávky: 

Rozkopávky - rozhodnutí: 
- ul. Severní – havárie vodov. řadu, č.j. SmOl/OPK/79/4077/2010/Št 
- ul. Peřinova – oprava fasády RD, č.j. SmOl/OPK/79/4132/2010/Št 
- ul. Jablonského – stavba lešení u RD, č.j. SmOl/OPK/79/3957/2010/Št 
Komise bere na v ědomí. 

 
8. Statutární m ěsto Olomouc: 

Stanovisko odb. dopravy – námitka proti vydání souhlasného stanoviska k Žádosti o vydání 
územního rozhodnutí akce „RD Černovír – ul. Malé Vlčiny“, č.j. SMOL/OD/109/1574/2010/JK. 
 
- odprodej pozemku pod chatou manž. Kolajovi – lokalita Za Moravou ,č.j. SMOL/Maj/ 

/22/4708/2009/Š 
- prodej pozemku u reg. stanice v ul. Jablonského RWE, č.j. SMOL/Maj/22/5381/2010/Š 
- pronájem zahrádky u Kl. Hradiska, č.j. SMOL/Maj/22/5454/2010/Výs 
- převod budovy na Černé cestě do majetku MMOL, č.j. SMOL/Maj/22/4435/2010/Ha. 
Komise souhlasí. 

 
V.  Úkoly:  

Komise pověřuje PhDr. Hovadíma jednáním s FGP Studiem o možnostech výtisku Černovír-
ské ročenky 2010. 



 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 19.15 hod.  
 
 
Příští sch ůzka se bude konat   6.prosince v 18.00 hod. – v has ičské zbrojnici.  
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ladislav Řoutil 


