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

Zápis ze sch�zky 
 
 
I. Zahájení 

KM� �. 1 svolala pravidelnou sch�zku dne 12.1.2009 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:        Mgr. Pospíšil, pí Ma�asová, M�stská policie �. 157        

  
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. II.etapa protipovod�ových opat�ení 
 MmOl – Oznámení o zahájení územního �ízení ve�ejnou vyhláškou – II.etapa – zvýšení ka-

pacity koryta �eky Moravy, �.j. SmOl/Maj/22/6052/2008/Sk.  
 
2. �lenové komise obdrželi rozpis termín� jednání KM� pro rok 2009.  
 
3. Informace z porady p�edsed� komise ze dne 9.12.2008 se zástupci m�sta Olomouce, Tech-

nických služeb, DPMO.  
 
4. Seznámení s opera�ním plánem zimní údržby pro rok 2008 – 2009 – údržba komunikací a 

chodník�.  
Komise bere na v�domí. 

 
5. Informace z jednání – In-line stezka – Hej�ínské louky ze dne 16.12.2008 - Ing. Chrenko. 
 
6. �ernovírská ro�enka 2008 – bude distribuována do konce ledna 2009. 
  
7. Statutární m�sto Olomouc: 

-  pronájem pozemku pod garáží na �erné cest�, �.j. SmOl/Maj/22/6052/2008/Sk 
- pronájem pozemku – zahrádka ul. Jablonského �.j. SmOl/Maj/22/5806/2008/Sk 
Komise souhlasí. 

 
8. Magistrát m�sta Olomouce – rozkopávky: 

- rozkopávka – ul. Jablonského – havárie vodovod. �adu, �.j. SmOl/ŽP/55/21009/2008/Jar 
Komise bere na v�domí. 

 
9. Komise d�kuje za váno�ní a novoro�ní p�ání od p�edstavitel� m�sta a m�stských organizací. 
 
10.  Ostatní – p�ipomínky host�: 
  - oprava chodníku na Frajtov� nám. – od stánku sm�rem ke škole 
  - stížnost na �ernou skládku u autobusové zastávky v ul. U Hradiska (ul. Stratilova) 
  - požadavek na o�ezání v�tví u autobusové zastávky v ul. U Hradiska (ul. Stratilova) 
   
 

 



- stížnost na ucpaný kanál u autobusové zastávky ul. Heydukova 
 - op�tovný požadavek Mgr. Pospíšila na uve�ejn�ní �lánku o II.etap� protipovod�ových opat-

�ení v Radni�ních listech. 
 
V.  Úkoly: 

- návrhy na využití finan�ních prost�edk� ur�ených pro KM� �. 1 na menší inv. akce pro 
rok 2009 – trvá. 

 
VI. Ukon�ení: 

P�edseda ukon�il sch�zku v 19.35 hod.  
 
 
 

P�íští sch�zka se bude konat  2.února 2009 v 18.00 hod. v hasi�ské zbrojnici.  
 
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ladislav �outil 


