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

Zahájení
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 4.1.2010 v 18.00 hod., v zasedací místnosti recepce FARMAK, a.s. Olomouc

II.

Prezence - předseda zahájil schůzku.
Přítomni: předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, Ing. Cupák, p. Ryzner, p. Nakládal, PhDr. Hovadík, Ing. Kropáč
Omluven: Ing. Chrenko

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise
Předseda přečetl zápis z minulé schůzky. Bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

Komise děkuje za vánoční a novoroční přání od představitelů města a městských organizací.

2.

Informace z porady předsedů komisí ze dne 26.11. 2009 se zástupci města Olomouce a městských organizací.

3.

Členové komise schválili rozpis termínů jednání KMČ pro rok 2010.

4.

Informace o Návrhu souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc (stav. parcely u Hlušovické ul.)

5.

Černovírská ročenka 2009 – předseda zajistí vystavení objednávky na vytištění a ročenka
bude distribuována do konce ledna 2010.

6.

Informace o dopisu ze Správy lesů města Olomouce – „Zvýšený výskyt kalamitních komárů“.

7.

Informace o dětském hřišti v Černovíře – není v plánu na rok 2010.
Komise bere na vědomí.

8.

Statutární město Olomouc:
- informace o schválení prodloužení existující ulice Čelakovského kolem hřbitova – přidělení
adresy nové firmě, č.j. SmOl/OVVI/97/68/2009/JP.
- odprodej pozemků pod chatkami v lokalitě Za Moravou, č.j. SmOl/Maj/22/5484/2009/Výs
č.j. SmOl/Maj/22/5545/2009/Výs
- pronájem pozemku – zahrady v lokalitě Za Moravou, č.j. SmOl/Maj/22/4922/2009/Sa
Komise souhlasí.

9.

Magistrát města Olomouce – rozkopávky:
- informace o územním řízení – stavba RD v ul. Stratilova, č.j. SmOl/ÚSO/77/1955/2009/Voj
Rozkopávky:
- ul. Lamblova chodník – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/OPK/79/4767/2009/Št
- ul. Na Partkách – vodovod. přípojka, č.j. SmOl/OPK/79/5273/2009/Št
- výkopové práce ul. Černovírská – zrušení vodov. přípojky, č.j. SmOl/ŽP/55/19728/2009/Jar
Komise bere na vědomí.

V.

Úkoly:

VI.

Ukončení:
Předseda ukončil schůzku v 19.45 hod.

Příští schůzka se bude konat 1.února 2010 v 18.00 hod. – místo konání bude oznámeno.
Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ladislav Řoutil

