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

 
Zápis ze sch�zky 

 
I. Zahájení 

KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku v 18.00 hod., dne 13.8.2007 v hasi�ské zbrojnici v 
�ernoví�e 

 
II. Prezence 
 P�edseda zahájil sch�zku.  
 

P�ítomni:   p�eds. p. �outil, p. Nakládal, PhDr. Hovadík, p. Ryzner, D. Rudolfová, Ing. Cu-
pák, Ing. Kropá� 

Omluveni: Ing. Chrenko 

Hosté:     Ing. Neugebauerová, Mgr. Pospíšil, RNDr. Lakomá, M�stská policie �. 180,188,   
pprap. Gajda – Policie �R 

 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  – p�edseda p�e�etl zápis z minulé sch�zky. 
 Vyjád�ení k bod�m: 
 �. 4.  Plán odpadového hospodá�ství 2005 – 2010 – zpracování biologického odpadu: 

- komise se shodla na variant� �. 4 – „svoz bioodpadu d�m od domu“ 
 �. 8. Problém se zatékáním deš�ové vody do rodinného domu v ul. Hlušovická: 
   - �ešení bude na základ� místního šet�ení. 
   Prov��ení možnosti výstavby d�tského h�išt� v �ernoví�e: 
   - �lenové komise dostali za úkol vytipovat lokalitu ve vlastnictví m�sta. 

Jinak 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 26.7.2007 prob�hl kontrolní den na stavb� za ú�asti PhDr. Hovadíka.  Stavba probíhá 
podle harmonogramu. PhDr. Hovadík informoval komisi o pr�b�hu kontrolního dne. 
   

2. RNDr. Lakomá seznámila komisi s prací detašovaného pracovišt�. Obyvatelé mají možnost 
p�ístupu na internet, zaplatit poplatky (odpad, psi), ov��it ú�ední listiny a v nejbližší dob� bu-
de i instalován kopírovací stroj. Pracovní doba je pond�lí – úterý od 8.30 – 12.00, 13.00 – 
17.00 hod. 

 
3. Seznámení s harmonogramem Technických služeb na m�síc srpen 2007 – vývoz popelnic a 

kontejner� na t�íd�ný odpad, se�ení trávy, revize ve�ejného osv�tlení, �išt�ní vozovek.  
 
4. Návrh komise – Registr inv. pot�eb m�sta Olomouce na rok 2008: 

a) Investi�ní akce v roce 2008: 
1. kanalizace ul. Jablonského 
2. kanalizace ul U Háje 
3. kanalizace ul. U Staré Moravy 
4. povrch vozovky ul. Na Vl�inci 
5. p�ístavba hasi�ské zbrojnice 

b) Projektová p�íprava v roce 2008: 
1. ul. Heydukova 
2. ul. na Sezníku 

 
5. Magistrát m�sta Olomouce  

Rozhodnutí ve�ejnou vyhláškou o prodloužení platnosti stavebního povolení na dobudo-
vání kanaliza�ní sít� v ul. U Háje a Jablonského. 

Komise bere na v�domí. 
 
 



 
 
6.  Statutární m�sto Olomouc 

- odprodej majetku m�sta v k.ú. Klášterní Hradisko – ul. U Hradiska – zeleninová zahrád-
ka, �.j.  SmOl/Maj/22/1663/2007/Le 

- odprodej majetku m�sta v k.ú. �ernovír – ul. Za Moravou – zahradní chatka, �.j. 
SmOl/Maj/22/1181/2007/Že 

Komise souhlasí. 
   
7.  Pprap. Gajda z Policie �R, který má na starost i oblast �ernovíra upozornil komisi na �erné 

skládky u h�išt� v lese a okolí cest. Policie se na tento problém více zam��í. 
 
8.  Magistrát m�sta Olomouce, odbor ŽP zaslal informa�ní leták „ Nechávejte svého psa voln� 

b�hat jen na místech k tomu ur�ených ..“ – bude vyv�šen ve výv�skách. 
 
9. Firma ENPRO p�ipravuje projektovou dokumentaci na rozvod el. energie v zemi v severní 

�ásti �ernovíra.  
 
10.  R�zné: 

- Komise souhlasí s textem dopisu „Vyjád�ení k projektové dokumentaci stavby �ernovír – 
vojenský h�bitov – návrh obnovy areálu“, který sepsal p�edseda KM�.. 

- Komise vzala na v�domí žádost m�stské �ásti Lazce na o�ez v�tví zasahujících do 
chodníku mezi lávkou p�es Moravu a zastávkou MHD u Kl. Hradiska – projedná p�edse-
da KM�. 

- Komise žádá informaci o postupu p�emíst�ní kynologické cvi�išt� do nové lokality – zajis-
tí p�edseda.      

Komise bere na v�domí: 
- Dopln�ní kontejneru na t�íd�ný odpad – obaly TETRAPACK, na kone�nou linky MHD �. 

22 v ul. Hlušovická. 
- Dopis ze Správy les� m�sta Olomouce na zm�nu v evidenci kultur (trvalý travní porost 

za lesní pozemek). 
 
Ob�anská iniciativa: 
- Komise obdržela od JUDr. Jansy na v�domí stejnopis dopisu, kterým se obrátila Ob�an-

ská iniciativa na primátora Statutárního m�sta Olomouce se žádosti o projednání mož-
nosti slou�ení II. a III. etapy budování protipovod�ových opat�ení. 

- Komise obdržela dopis z Povodí Moravy, který odpovídal na dotaz Ob�anské iniciativy se 
žádostí o provedení údržby �eky Moravy. 

- Mgr. Pospíšil upozornil, že dle jeho názoru budované hráze neodpovídají projektové do-
kumentaci a že nemá k dispozici harmonogram prací. 
Komise vzala na v�domí. 

 
V.  Úkoly: 

-  �lenové komise dostali za úkol vytipovat vhodný pozemek ve vlastnictví m�sta na 
umíst�ní d�tského h�išt�  

      O: všichni �lenové komise   T: 10.9.2007 
 
VI. Ukon�ení: 

P�edseda ukon�il sch�zku v 21.00 hod. P�íští sch�zka se bude konat v 18.00 hod., 10.zá�í 
2007 v hasi�ské zbrojnici.  

 
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 
 


