KOMISE M STSKÉ ÁSTI

.1–

ERNOVÍR - HRADISKO

Zápis ze sch zky

I.

Zahájení
KM
. 1 svolala pravidelnou sch zku v 18.00 hod., dne 12.11.2007 v hasi ské zbrojnici
v ernoví e.

II.

Prezence
P edseda zahájil sch zku.
P ítomni: p eds. p. outil, p. Nakládal, PhDr. Hovadík, D. Rudolfová, Ing. Cupák, Ing. Chrenko,
Ing. Kropá
Omluveni: p. Ryzner
Hosté:
pí Ottová, M stská policie . 038,188

III.

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

IV.
1.

Zápis z jednání komise
Informace PhDr. Hovadíka o budování protipovod ové hráze „Rekonstrukce levob ežní
ochranné hráze ernovír - I.etapa“
Dne 31.10.2007 prob hla záv re ná kolaudace stavby a 5.11.2007 byla stavba slavnostn
ukon ena za p ítomnosti významných host a noviná .

2.

Pí Ottová, okresní tajemnice Svazu bojovník
svazu a nabídla spolupráci.

3.

Informace o dopisu Svazu chovatel v ernoví e na Povodí Moravy se žádostí o úpravu pozemk .
Komise vzala na v domí.

4.

Návrh dohody vlastník pozemk bývalého Školního statku. P edseda informoval o pr b hu jednání dopravní obslužnosti.
Komise vzala na v domí.

5.

FARMAK, a.s. navrhl komisi informativní sch zku o probíhajících sana ních pracích.
Komise návrh akceptuje.

6.

Magistrát m sta Olomouce
Rozkopávky:
- ul. Benýškova – havárie vodovodního adu, .j. SmOl/OPK/79/4926/2007/Št
- ul. Lamblova – havárie vodovodního adu, .j. SmOl/OPK/79/5233/2007/Št
- ul. Stratilova – zpevn ní základ dom , .j. SmOl/OPK/79/5035/2007/Št
Komise bere na v domí.

7.

Ostatní – požadavky ob an :
- žádost o opravu chodníku v ul. Jablonského
- požadavek na zm nu umíst ní kontejner na t íd ný odpad
Komise bere na v domí.

V.

Úkoly:
lenové komise p ipraví návrh innosti pro r. 2008.

VI.

Ukon ení:
P edseda ukon il sch zku v 19.15 hod.

za svobodu seznámila komisi s inností tohoto

P íští sch zka se bude konat 10.prosince 2007 v 18.00 hod. v hasi ské zbrojnici.
Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ladislav outil

