
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR - HRADISKO 
Zápis ze sch ůzky 

 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 6.4.2009 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici 
v Černovíře. 

 
II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  

Přítomni:    předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, p. Ryzner, p. Nakládal, Ing. Kropáč, Ing. Cu-
pák, PhDr. Hovadík 

Omluven:  Ing. Chrenko 
Hosté:  Městská policie č. 150, 157  

  
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise   

Předseda přečetl zápis z minulé schůzky.   Bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  
1. Informace předsedy komise: 

• o kontrole policie v Dělnickém domě 
• o dopravním značení v Černovíře 
• o postupu oprav chodníku na Frajtově nám. 
 Komise bere na v ědomí.  

 
2. Jarní sb ěrová sobota – 23.5.2009 na rozhraní ul. Stratilova a U Stavu. 
 
3. Informace Technických služeb o přehledu činností a harmonogram prací na duben 2009. 

 
4. Statutární m ěsto Olomouc: 

-  pronájem zahrádky na ul. Jablonského (p. Slavov), č.j. SmOl/Maj/22/15/2009/Sk 
-  pronájem zahrádky na ul. Jablonského (manž. Homolovi), č.j. SmOl/Maj/1461/2009/Ha 

 Komise souhlasí. 
 
5.  Komise se seznámila s dopisem Mgr. Pospíšila ve věci stavu hráze pod Lazeckým mostem 

přes řeku Moravu a s odpověďmi přísl.  orgánů. 
 
6. Komise bere na vědomí dopis Ing. Neugebauerové ohledně posílení autobusových spojů a 

komise žádá zástupce občanů v této věci, aby se dostavil na komisi k projednání (termín 
dalšího jednání komise je 4.5.2009). 

 
V.  Úkoly:  

- vytipovat kritická míst stání vozidel v Černovíře – eliminace stání na kritických místech 
 

VI. Různé: 
• informace pro občany o publikaci „Doma bezpečně“ o prevenci v požární ochraně – ve 

vitrínách 
• splnění požadavku komise – ořezání stromů u zastávky Stratilova 
• upozornění komise na poškozený hlavní chodník na místním hřbitově. 
 

VII. Ukončení:  
Předseda ukončil schůzku v 19.30 hod.  
 

Příští sch ůzka se bude konat  4.kv ětna 2009 v 18.00 hod. v hasi čské zbrojnici .  
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ladislav Řoutil 


