KOMISE M STSKÉ ÁSTI

.1–

ERNOVÍR - HRADISKO

Zápis ze sch zky
I.

Zahájení
KM
. 1 svolala pravidelnou sch zku v 18.00 hod., dne 10.9.2007 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. Cupák, Ing. Kropá
Omluveni: Ing. Chrenko
Hosté:

III.

manželé B ezinovi, M stská policie . 180,126, pprap. Gajda – Policie R

Kontrola zápisu z minulého jednání komise –
- p edseda p e etl zápis z minulé sch zky.
Vyjád ení k bod m:
. 10. Kynologické cvi išt – informace o stavu postupu p emíst ní.
l. V. Prov ení možnosti výstavby d tského h išt v ernoví e - navrženy dv
v majetku m sta:
1. Par ík u ul. Stratilova.
2. Prostor na Frajtov nám. za kostelem.
Komise se shodla na variant . 1 – par ík u ul. Stratilova.

lokality

Jinak bez p ipomínek.
IV.

Zápis z jednání komise

1.

Informace o budování protipovod ové hráze „Rekonstrukce levob ežní ochranné hráze ernovír - I.etapa“
Dne 30.8.2007 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.

Komise požaduje po odboru dopravy umístit v
dla nad 3,5 t “.

3.

Sb rová sobota – 10.11.2007 – ul. Hlušovická a Na Partkách.

4.

Seznámení s harmonogramem Technických služeb na m síc zá í 2007 – vývoz popelnic a
kontejner na t íd ný odpad, se ení trávy, išt ní vozovek.

5.

Magistrát m sta Olomouce
Rozhodnutí – skládka materiálu na ul. Jablonského, .j. SmOl/OPK/79/3826/2007/Št.
Komise bere na v domí.

6.

Komise pov uje p edsedu jednáním o oprav komunikací ul. Pet kova,
vická z finan ních prost edk p id lených komisi na opravy.

7.

Komise pov uje p edsedu projednat možnosti lepší návaznosti na p estup autobusových
linek 21 a 22 na Frajtov nám.

ernoví e „omezení rychlosti 30 km pro vozi-

ernovírská, Hlušo-

V.

VI.

Úkoly:
vytipovat zele pro zimní o ez.
O: všichni lenové komise

T: 8.10.2007

Ukon ení:
P edseda ukon il sch zku v 19.30 hod.
P íští sch zka se bude konat 8. íjna 2007 v 18.00 hod. v hasi ské zbrojnici.

Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ladislav outil

