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

 
Zápis ze sch�zky 

 
I. Zahájení 

KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku v 18.00 hod., dne 9.7.2007 v hasi�ské zbrojnici v 
�ernoví�e 

 
II. Prezence 
 P�edseda zahájil sch�zku.  
 

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

Omluveni: Ing. Kropá�, Ing. Chrenko, PhDr. Hovadík 

Hosté: MUDr. Hornová, pí Jab�rková, M�stská policie �. 067, 126, pprap. Gajda – Policie 
�R 

 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  – p�edseda p�e�etl zápis z minulé sch�zky -

bez p�ipomínek. 
  
IV. Zápis z jednání komise 
 
1. Informace o budování protipovod�ové hráze „Rekonstrukce levob�ežní ochranné hrá-

ze �ernovír - I.etapa“ 
Dne 28.6.2007 prob�hl kontrolní den na stavb� za ú�asti PhDr. Hovadíka.  Stavba probíhá 
podle harmonogramu. 

  
Na p�ipomínku 10 let od ni�ivé povodn� v r. 1997 dne 9.7.2007 prob�hla p�ipomínková akce 
– prohlídka stavby protipovod�ové hráze v �ernoví�e za ú�asti primátora, �len� vedení m�s-
ta, �editele Povodí Moravy, zhotovitele stavby firmy SKANSKA a noviná��. 

  
2. Komisi p�edán na v�domí dopis od Ing. Davidové z a.s. FARMAK Olomouc s p�ílohami -  

„Zpráva o vlivu na životní prost�edí za r. 2006 FARMAK, a.s. Olomouc“ a „Hodnocení kritérií 
Responsible Care – Odpov�dné podnikání v chemii“.  

 Komise vzala na v�domí. 
 
3. Seznámení s harmonogramem Technických služeb na m�síc �ervenec 2007 – vývoz popel-

nic a kontejner� na t�íd�ný odpad, se�ení trávy, revize ve�ejného osv�tlení, �išt�ní vozovek.  
 
4. Dopis z Magistrátu m�sta Olomouce, odbor životního prost�edí: 
 Plán odpadového hospodá�ství 2005 – 2010 – zpracování biologického odpadu. 
 Jsou navrženy 4 varianty: 

- zahradní kompostování 
- komunitní kompostování 
- centrální svoz bioodpadu 
- svoz bioodpadu d�m od domu 
�lenové komise zaujmou stanovisko do p�íští sch�zky komise. P�ipomínky, doporu�ení a 
nám�ty se zašlou do 30.9.2007 na MmOl, odbor ŽP. 

 
5. Magistrát m�sta Olomouce  

Rozkopávky:  
- ul. Lamblova 21 – chodník – výkopové práce, �.j. SmOl/OPK/79/2782/2007/Št 
- Sušilovo nám. – chodní, vozovka - výkopové práce �.j. SmOl/ŽP/79/29977/2007/Št 
 
Zábory chodník�: 
- ul. Hlušovická 28 – �.j. SmOl/ŽP/55/19952/2007/Jar 
- ul. Heydukova 7   - �.j. SmOl/ŽP/55/16354/2007/Jar 
- Frajtovo nám. 1 – �.j. SmOl/ŽP/55/16126/2007/Jar. 
Komise bere na v�domí. 

 



 
 
 
6. Jako host p�išel pprap. Gajda z Policie �R, který má na starost i oblast �ernovíra a seznámil 

�leny komise se svými pravomocemi a povinnostmi. 
 
7. Stížnost ob�an� �ernovíra:    

- hromadná otrava ko�ek v okolí ul. Severní – byla �ešena a v p�ípad� opakování zavolat Policii 
�R linku 158. 

 
8. R�zné: 
  Stížnost ob�an� �ernovíra:    

- komise byl upozorn�na na problémy s provozem plážového h�išt� v areálu zem�d�lské 
školy – hluk a hlasitá hudba do pozdních no�ních hodin. Stížnost byla podána ob�any 
z ul. U Hradiska a ul. Benýškova. 

- p�edseda komise projedná z Technickými službami problém se zatékáním deš�ové vody 
do rodinného domu v ul. Hlušovická. 

   
Komise požaduje: 
- dopln�ní kontejneru na t�íd�ný odpad – obaly TETRAPACK, na kone�nou linky MHD �. 

22 v ul. Hlušovická. 
 

Komise pov��ila p�edsedu p. �outila o prov��ení možnosti výstavby d�tského h�išt� 
v �ernoví�e. 

 
 
V.  Úkoly: 

-  do p�íští sch�zky komise p�ipraví �lenové komise návrhy na využití pen�z z rozpo�tu 
komise (oprava chodník� apod.) 

      O: všichni �lenové komise   T: 13.8.2007 
-  do p�íští sch�zky �lenové komise zaujmou stanovisko k bodu 4 . 
      O: všichni �lenové komise   T: 13.8.2007 

 
VI. Ukon�ení: 

P�edseda ukon�il sch�zku v 20.00 hod. P�íští sch�zka se bude konat v 18.00 hod., 
13.srpna 2007 v hasi�ské zbrojnici.  

 
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 
 


