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

 
Zápis ze sch�zky 

I. Zahájení 
KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku v 18.00 hod., dne 14.1.2008 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�, p. Ryzner 

Hosté:        pprap. Gajda – Policie �R, M�stská policie �. 170,187 
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  –  

P�edseda p�e�etl zápis z minulé sch�zky. 
- Informace PhDr. Hovadíka, který se za komisi zú�astnil mezinárodní konference „�eky pro 

život m�st“ 
- Ro�enka – distribuce b�hem ledna 2008. 
 – jinak bez p�ipomínek. 

  
IV. Zápis z jednání komise 
1. Informace o sch�zce p�edsedy komise s velitelem odd. MPO IV Mgr. Musilem – zhodnocení vzá-

jemné spolupráce, výsledky m��ení radaru na Jablonského ulici ve dnech 4.-7.12.2007. 
  

2. Investi�ní akce na rok 2008: 
- rekonstrukce kanalizace ul. Jablonského 
- rekonstrukce kanalizace – U Staré Moravy a ul. U Háje 
- Hasi�ská zbrojnice – projekt 
- Základní škola – úprava jídelny dle p�edpis� 

 
3. Magistrát m�sta Olomouce  

Rozkopávky:  
- ul. Pe�inova  – p�ípojka nn - �EZ – chodník, �.j. SmOl/OPK/79/5964/2007/Št 
-     ul. Lamblova – oprava rodinného domu, �.j. SmOl/OPK/79/6007/2007/Št 

 -     ul. Lamblova – oprava rodinného domu, �.j. SmOl/OPK/79/6161/2007/Št 
Vodoprávní �ízení: 
- zdroj vody – ražené studny v areálu �eského svazu chovatel� ZO Olomouc, �.j. SmOl/ 

ŽP/55/16426/2007/Sm 
Komise bere na v�domí 
 

4. Statutární m�sto Olomouc 
- odprodej majetku m�sta v k.ú. Klášterní Hradisko – ul. Lamblova – zahrádka, �.j.  MAJ - 

PR/113/2003/Ji 
Komise souhlasí. 
- odprodej majetku m�sta v k.ú. �ernovír – Frajtovo nám. – bývalá zd�ná zastávka - vybu-

dování stánku s rychlým ob�erstvením, �.j. SmOl/Maj/22/3517/2007/�í 
Komise nesouhlasí. 

 
5. Ostatní: 

− požadavek RNDr. Jakubce na vybudování parkovišt� v ul. Stratilova: 
- komise nesouhlasí s vybudováním parkovišt�, protože v této lokalit� podporuje výstavbu 
d�tského h�išt�. V dané lokalit� je dostatek místa k parkování. 

 
V.  Úkoly: 

�lenové komise p�ipraví návrh �innosti pro r. 2008 - trvá. 
 
VI. Ukon�ení: 

P�edseda ukon�il sch�zku v 19.40 hod. 
 

P�íští sch�zka se bude konat 11.února 2008 v 18.00 hod. v hasi�ské zbrojnici.  
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 


