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

Zápis ze sch�zky 
 

I. Zahájení 
KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku dne 8.9.2008 v 18.00 hod., v hasi�ské zbrojnici 
v �ernoví�e. 

 
II. Prezence  - p�edseda zahájil sch�zku.  

 
P�ítomni:   p�edseda p. �outil, D. Rudolfová, Ing. Cupák, , p. Ryzner, p. Nakládal, Ing. Chrenko 
Omluven:   PhDr. Hovadík, Ing. Kropá� 
Hosté:        M�stská policie �. 085, 187, p. Müller   

  
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. Divoká skládky na ul. U Háje a Severní: 
 Na žádost KM� �. 1 odbor ŽP MmOl zajistil odbornou likvidaci této skládky  a zahájil �ízení ve 

v�ci vzniku nepovolené skládky na základ� zápisu M�stské policie Olomouc. 
 
2. Dne 15.9.2008 prob�hne na MmOl v Hynaisov� ul. 12. zasedání ZMO. 
 
3. Harmonogram technických služeb na zá�í 2008 – se�ení trávy, odvoz t�íd�ného odpadu a také 

budou probíhat nát�ry sloup� ve�ejného osv�tlení. 
 
4. Magistrát m�sta Olomouce – Oznámení o zahájení vodoprávního �ízení v ul. U Staré Moravy. 
 
5. Na základ� sch�zky p�edsedy KM� s odborem investic dne 27.8.2008 byly upraveny požadavky 

komise na investi�ní akce pro rok 2009: 
  

Realizace: 
1.   Heydukova ul. – kanalizace + povrch 

 2.   Hasi�ská zbrojnice - nástavba 
 3.   Ulice U Staré Moravy – povrch komunikace 
  

Projektová dokumentace: 
1. Heydukova ul. – kanalizace + povrch 
2. Benýškova + Lamblova ul. – kanalizace 
3. Ulice Na Sezníku – kanalizace. 
4. Ulice Na Vl�inci – rekonstrukce vozovky. 

 
6. ZŠ Pet�íkova – rekonstrukce školní jídelny – vstupní jednání dne 15.9.2008. Komise pov��uje 

Ing. Chrenka ú�astí. 
 
7. Magistrát m�sta Olomouce – rozkopávky: 

- Frajtovo nám. – p�ípojka, �.j. SmOl/ŽP/55/13908/2008/Jar  
- ul. Jablonského 77, �.j. SmOl/OPK/ /79/3668/2008/Št 
- ul. Polní, �.j. SmOl/ŽP/55/13534/2008/Jar 
Komise bere na v�domí 

 
10. Spln�né požadavky komise: 

- p�emíst�ní trafostanice v ul. �elakovského na vyvýšené místo 
- p�edlážd�ní chodníku mezi ul. �ernovírskou a Heydukovou  
- celkové posekání b�eh� �eky Moravy a Trusovky 

 
 



11.  Komise bere na v�domí dopis Mgr. Pospíšila na odbor ŽP a jejich odpov��. 
 
V.  Úkoly: 
 - viz. zápis výše 
 
VI. Ukon�ení: 

P�edseda ukon�il sch�zku v 19.30 hod. 
 

 
 
P�íští sch�zka se bude konat 13. �íjna 2008 v 18.00 hod. v hasi�ské zbrojnici.  
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 


