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

Zápis ze sch�zky 
 

I. Zahájení 
KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku dne 13.10.2008 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, 

PhDr. Hovadík, Ing. Kropá� 
 
Hosté:        pprap. Gajda – Policie �R, M�stská policie �. 186, 172, p. Müller, p. Pospíšil,  
         p. Skácel, p. Elgner, manželé Hopjanovi 

  
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  –  

P�edseda p�e�etl zápis z minulé sch�zky.  Bez p�ipomínek. 
Bod. 6 - rekonstrukce školní jídelny – Ing. Chrenko podal informace o pr�b�hu.  

  
IV. Zápis z jednání komise 
 
1. Na žádost obyvatel ul. Jablonského komise sestaví dopis s doporu�ením a žádostí na úpravu 

hranice ochranného památkového pásma bývalého kláštera Hradisko. Hranice zasahuje do sou-
kromých pozemk� v oblasti konce zástavby v prostoru k�ižovatky ul. Benýškova a Jablonského. 
P�ipraví Ing. Cupák. 

 
2. Pravidla Statutárního m. Olomouce o použití ú�elových prost�edk� Fondu rozvoje bydlení - žá-

dosti o p�j�ky na rekonstrukce dom� a byt� – informace na detašovaném pracovišti v hasi�ské 
zbrojnici. 

 
3. Harmonogram technických služeb na �íjen 2008 – se�ení trávy, odvoz t�íd�ného odpadu apod. 
 
4. Problematika havarijních d�evin a pasportizace – �lenové komise do p�íští sch�zky vytipují místa 

pro výsadbu d�evin. 
 
6. Magistrát m�sta Olomouce – rozkopávky: 

- ul. Jablonského – oprava fasády domu, �.j. SmOl/OPK/ /79/4670/2008/Št 
Komise bere na v�domí 

 
7. Statutární m�sto Olomouc: 

K Rozhodnutí �.j. SmOl/Maj/22/4792/2007/To (sm�na pozemk� m�sta Olomouce a FARMAK, 
a.s.) – souhlas KM� �. 1 je podmín�n vybudováním p�íjezdové komunikace k nákladové želez-
ni�ní ramp�, jako náhrady za stávající komunikaci, která je p�edm�tem sm�ny a bude spl�ovat 
parametry odboru dopravy. 
 

8. Spln�né požadavky komise: 
  - byly provedena nát�ry sloup� ve�ejného osv�tlení 
   
9.  R�zné: 

- komise vyzývá ob�any k okamžitému nahlašování zne�iš�ování ve�ejných prostor� 
- byla provedena revize plynového kotle v hasi�ské zbrojnici 
- komise bere na v�domí p�ipomínky Mgr. Pospíšila k zápis�m komise (�lánek o II.etap� proti-

povod�ových opat�ení do Radni�ních list�) 
- komise bere na v�domí požadavky p. Jakubce na výstavbu odstavné plochy pro parkování a 

p�echod pro chodce v ul. Stratilova. 
 
V.  Úkoly: 
 -  p�íprava ro�enky 2008 a zápis viz.  výše 
 



 
 
VI. Ukon�ení: 

P�edseda ukon�il sch�zku v 20.00 hod. 
 

 
 
P�íští sch�zka se bude konat 10.listopadu 2008 v 18.00 hod. v hasi�ské zbrojnici.  
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 


