KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR - HRADISKO
Zápis ze schůzky
I.

Zahájení
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 11.8.2008 v 18.00 hod., 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:

pprap. Gajda, Mgr. Pospíšil, J. Tuška, p. Jakubec, Městská policie č. 082, 175

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise –
Předseda přečetl zápis z minulé schůzky
− k bodu 4. – Odpověď Ing. Pehala, ředitele Povodí Moravy na podnět Mgr. Pospíšila ohledně
čištění dna řeky Moravy.
Jinak bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

Komise vyzývá občany ke spolupráci – množící se krádeže a vandalství na hřbitově v Černovíře.

2.

Upozorňujeme občany, aby při nevhodném parkování vozidel neprodleně volali městskou policii
– tel.č. 156. Pozdější řešení problémů není možné.

3.

Informace – byla vydána Výroční zpráva Statutárního města Olomouce.

4.

Komise navrhuje přihlásit Černovír do programu třídění bioodpadu na r. 2009, projedná předseda
komise.

5.

Aktualizace a doplnění návrhů na investiční akce pro rok 2009:
Realizace:
1. Hejdukova ul. – PD a realizace kanalizace
2. Hasičská zbrojnice - nástavba
3. Ulice Na Vlčinci - komunikace
Projektová dokumentace:
1. Benýškova + Lamblova ul. – kanalizace
2. Ulice Na Sezníku – kanalizace.

6.

Na základě požadavku občanů přednesených Mgr. Pospíšilem komise navrhuje, aby v Radničních listech vyšla aktualizovaná informace o stavu přípravy 2.etapy protipovodňových opatření na
území města Olomouce. Projedná Ing. Kropáč.

7.

Harmonogram technických služeb na srpen 2008.

8.

Statutární město Olomouc
- odprodej majetku města firmě K Stav – ul. Hlušovická a Polní, č.j. SmOl/Maj /22/
4474/2008/Ji
- převod majetku města – pozemky pod novou hrází Povodí Moravy, č.j. SmOl/Maj /22/
4446/2008/Sa
- prodej majetku města – pozemky pod novou hrází Povodí Moravy, č.j. SmOl/Maj /22/
4447/2008/Sa
Komise souhlasí.

-

prodej majetku města – zahrada při ul. Stratilova, manželé Paroulkovi, č.j. SmOl/Maj /22/
7109/2007/To
- směna majetku města – pole u Trusovického potoka za zahradu v ul. U Stavu - p. Boudník , SmOl/Maj /22/2759/2008/Go
Komise nesouhlasí.
Stanovisko k návrhu FARMAK, a.s. na směny a odprodeje pozemků v jeho vlastnictví:
• pozemek u řeky Moravy – stará vodárna u ul. Stratilova
• pozemek na ul. Čelakovského
• pozemek v ul. U Hradiska vedle Střední odborné školy
Komise souhlasí.
• výměnu pozemků – zpevněná polní cesta na rampu u nákladového nádraží za pozemky
FARMAK okolo likusu a pozemku v majetku FARMAK
Komise souhlasí pod podmínkou vybudování zpevněné komunikace.
9.

Magistrát města Olomouce
Rozkopávky:
- Frajtovo nám. – přípojka elektřiny RD, č.j. SmOl/ŽP/55/12706/2008/Jar
Komise bere na vědomí
Rozhodnutí:
- ul. Jablonského (od ul. Stratilova po Frajtovo nám.) – oprava silnice, č.j. SmOl/OPK/
/79/3293/2008/Urb
- ul. Lamblova – oprava RD, č.j. SmOl/OPK/79/3097/2008/Št
- ul. U Hradiska - dočasný vjezd na stavbu, č.j. SmOl/OPK/79/3141/2008/Št
- ul. U Staré Moravy a Peřinova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, č.j. SmOl/
/OPK/79/3098/2008/Št
Komise bere na vědomí

10.

Splněné požadavky komise:
- vybudování kanalizace v ul. U Háje se zaasfaltováním
- vybudování kanalizace v části ul. Jablonského s novým asfaltovým povrchem a chodníkem
- vybudování kanalizace a nového vodovodního řadu v ul. U Staré Moravy
- oprava prosednutých překopů ve vozovkách po Černovíře
- pokosení přerostlé vegetace v místě zasypaného řečiště Trusovického potoka u Severní ul.

V.

Úkoly:
- viz. zápis výše

VI.

Ukončení:
Předseda ukončil schůzku v 21.00 hod.

Příští schůzka se bude konat 8.září 2008 v 18.00 hod. v hasičské zbrojnici.

Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ladislav Řoutil

