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

 

I. Zahájení 
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 1.2.2010 v 18.00 hod., v klubovně místní sokolov-
ny. 

 

II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  
Přítomni:    předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, Ing. Cupák, p. Ryzner, PhDr. Hovadík, Ing. Kro-

páč, Ing. Chrenko 
Omluven:  p. Nakládal 

 Hosté:        Městská policie č. 175, 187 
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise    

Předseda přečetl zápis z minulé schůzky.  Bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  
 

1. Detašované pracovišt ě – sokolovna Černovír, U Stavu 1. 
 Provozní doba: 
 Pondělí – úterý 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod. 
 Výběr poplatk ů za psy a komunální odpad:  
 Pondělí 8.15 – 12.00 hod. 13.00 – 16.45 hod. 
 Pravidelné sch ůzky komise m ěstské části č.1 se budou konat dle rozpisu v klubovn ě 

sokolovny Černovír. 
2.  

Informace Hasičského záchranného sboru – Zásady při topení pevnými palivy – upozornění 
na pravidelnou údržbu komínu – předcházení požárů. 

 
3. Informace – seznam jubilantů pro rok 2010. 
 
4. Kalamitní výskyt komárů – komise pověřuje předsedu, aby v této věci dál jednal. 
 
5. Černovírská ročenka 2009 – distribuce během příštího týdne. Ročenka bude k dispozici na 

obvyklých místech (stánek PNS, obchod u Smejkalů, detašované pracoviště v sokolovně). 
 

6. Podepsaná smlouva se zhotovitelem na projektovou dokumentaci na rekonstrukci kanalizace 
v ul. Heydukova, Na Partkách a Severní. 

 Komise bere na v ědomí.  
 

7. Statutární m ěsto Olomouc: 
- pronájem pozemku – zahrady v k.ú. Klášterní Hradisko, č.j. SmOl/Maj/22/6781/2009/Pr 
Komise souhlasí. 

 

8. Magistrát m ěsta Olomouce – rozkopávky: 
Rozkopávky: 
- ul. Čelakovského – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/OPK/79/32/2010/Št 
- výkopové práce ul. Černovírská – zrušení vodov. přípojky, č.j. SmOl/ŽP/55/42/2010/Jar 
            č.j. SmOl/OPK/79/6/2010/Št 
Komise bere na v ědomí. 

 
V.  Úkoly:  
 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 19.20 hod.  
 
Příští sch ůzka se bude konat  1.b řezna 2010 v 18.00 hod. – v klubovn ě sokolovny. 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ladislav Řoutil 


