
 
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR - HRADISKO 

 
Zápis ze sch ůzky 

I. Zahájení 
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku v 18.00 hod., dne 9.6.2008 v hasičské zbrojnici 
v Černovíře. 

 
II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  

Přítomni:    předseda p. Řoutil, PhDr. Hovadík, D. Rudolfová, Ing. Cupák, Ing. Kropáč, p. 
Ryzner, p. Nakládal 

Omluven:   Ing. Chrenko 
Hosté:        Městská policie č. 136, 067,  pprap. Gajda, občané z ul. U Hradiska 

  
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise   –  

Předseda přečetl zápis z minulé schůzky 
− k bodu 7.  – Objížďka v ul. U Stavu a Stratilova splňuje veškeré předpisy a nařízení. 
jinak bez připomínek. 

  
IV. Zápis z jednání komise  
 
1. Oznámení o zahájení stavby – rekonstrukce kanalizace v ul. U Háje od Moravské vodárenské. 

  
2. Komise upozorňuje na vzrostlý porost mezi starou a novou hrází u Trusovického potoka.  
 
3 Technické služby – harmonogram na červen 2008 – sečení trávy apod. 
 
4. Statutární m ěsto Olomouc 

- pronájem majetku města – les – Správě lesů, č.j.  MAJ-EM/122/2004/Sk 
Komise souhlasí . 
 

9. Magistrát m ěsta Olomouce  
Rozkopávky  – rekonstrukce kanalizace:  
- ul. U Háje, č.j. SmOl/ŽP/55/9507/2008/Jar 
-     Frajtovo nám. – ul. Jablonského, č.j. SmOl/ŽP/55/8621/2008/Jar  
- ul. Jablonského – Na Vlčinci – napojení byt. domu, č.j. SmOl/ŽP/55/8582/2008/Jar  
- ul. Stratilova, přípojky RD, č.j. SmOl/ŽP/55/8581/2008/Jar  
Komise bere na v ědomí  
Rozhodnutí: 
- ul. Jablonského – rekonstrukce vodov. přípojky, č.j. SmOl/OPK/79/2332/2008/Št 
- ul. Jablonského  x ul. Stratilova –stoková síť, č.j. SmOl/OPK/55/1919/2008/Št 
- ul. U Háje – rekonstrukce kanalizace, č.j. SmOl/OPK/2348/08/Jar 
- ul. U Háje - rekonstrukce kanalizace, č.j. SmOl/OPK/79/2246/2008/Št 
Komise bere na v ědomí  

 
10. Ostatní: 

- stížnost občanů z ul. U Hradiska na provoz hřiště plážového volejbalu provozovaného v areá-
lu Zemědělské školy: 
Komise bere na vědomí jejich písemnou stížnost a pověřuje předsedu komise projednáním 
jejich stížnost na příslušných odborech Magistrátu m. Olomouce (OŽP, stavební odbor). 
Přílohou tohoto zápisu je petice dotčených občanů. 

 
V.  Úkoly:  
 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 19.45 hod. 
 

Příští sch ůzka se bude konat 14. července 2008 v 18.00 hod. v hasi čské zbrojnici .  
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
 
Zápis schválil:  Ladislav Řoutil 


