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

 
Zápis ze sch�zky 

 
I. Zahájení 

KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku v 18.00 hod., dne 8.10.2007 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,  

 
Omluveni: Ing. Chrenko, Ing. Kropá� 
 
Hosté:        M�stská policie �. 175,179 

 
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 20.9.2007 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. 
Zhotovitel stavby a kontrolní orgány si st�žují na nekáze� ob�an� �ernovíra, kte�í vyvážejí 
odpadky do prostoru stavby (hráz Trusovického potoka) v okolí ulic Severní a U Háje. 
   

2. Seznámení s harmonogramem Technických služeb na m�síc �íjen 2007. Od 1.11.2007 p�e-
cházejí Technické služby do zimního výkonu údržby komunikací.  

 
3. Magistrát m�sta Olomouce  

Rozkopávky:  
- ul. �ernovírská – Na Sezníku – Na Partkách - výkopové práce – havárie vodovodního 

�adu, �.j. SmOl/ŽP/55/23479/2007/Jar 
- ul Na Partkách – kanaliza�ní p�ípojka, �.j. SmOl/ŽP/79/24367/2007/Jar 
- ul. �ernovírská – Na Sezníku – vodovodní �ad - havárie, �.j. SmOl/OPK/79/4249/2007/Št 
 
Zábory chodník� a zelen�: 
- ul. Stratilova – �.j. SmOl/OPK/79/4290/2007/Št 
- ul. Jablonského   - �.j. SmOl/OPK/55/23760/2007/Jar 
 
Oznámení o zahájení vodoprávního �ízení – prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. U Hra-
diska, �.j. SmOl/ŽP/55/24213/2007/Sk. 
 
Komise bere na v�domí. 
 

4. Statutární m�sto Olomouc 
- odkoupení 6,5 m2 pozemku (ost. plocha) parc.�. 1045/1 p. M. Králík – Frajtovo nám. – 

výstavba RD  
Komise souhlasí. 

 
5. Rada m�sta Olomouce – Fond rozvoje bydlení m�sta Olomouce – termíny žádosti o úv�r od 

3.10. – 1.12.2007. 
 
 



6. Ve�ejný internet zdarma – zrušení registra�ních poplatk� na detašovaných pracovištích. 
 (Provozní doba Po/Út 8.00-12.00, 13.00 – 17.00). 
   
   
7. �lenové komise p�edali návrhy na zimní o�ez zelen�.  
 
8. Ro�enka 2007 – shromaž�ují se p�ísp�vky. 
 

Ostatní: 
 Pan Nakládal upozornil na nepo�ádek na autobusových zastávkách. 
 
 
V.  Úkoly: 

 
 
VI. Ukon�ení: 

P�edseda ukon�il sch�zku v 19.20 hod.  
 
P�íští sch�zka se bude konat 12.listopadu 2007 v 18.00 hod. v hasi�ské zbrojnici.  

 
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 
 


