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

 

I. Zahájení 
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 1.3.2010 v 18.00 hod., v klubovně místní sokolovny 

 

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

dík, Ing. Kropáč 
Omluven:  Ing. Chrenko 
Hosté:        Městská policie č. 175, Jiří Tuška 

  
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise    

Předseda přečetl zápis z minulé schůzky.   
K bodu 4. Kalamitní výskyt komárů - informace: 
Podaná žádost na KHS Olomouckého kraje o posouzení mapových podkladů pro líhniště ko-
márů v černovírském lese. 
Jinak bez p řipomínek.  

 
IV. Zápis z jednání komise  
 
1. Jarní sb ěrová sobota – 22.5.2010 na rozhraní ul. Stratilova a U Stavu. 
 
2. Návrh obnovy areálu Vojenského hřbitova v Černovíře – předložena projektová dokumentace. 
 
3. Přechod na Frajtově náměstí – podaná žádost na Krajský úřad na opravu silnice na Frajtově 

nám. a v ul. Hejdukova. 
 
4. Statutární m ěsto Olomouc: 

- prodej pozemku – v areálu u Černé cesty, č.j. SmOl/Maj/22/7771/2009/Ha 
Komise souhlasí. 

 

5. Magistrát m ěsta Olomouce – rozkopávky: 
Rozkopávky: 
- ul. Lamblova vjezd – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/OPK/79/213/2010/Št 
- ul. Hlušovická x Na Partkách  – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/OPK//79/416/2010/Št 
- ul. Benýškova vozovka – havárie vodov. řadu, č.j. SmOl/OPK/79/212/2010/Št 
 
- ul. Hlušovická – havárie vodov. řadu, č.j. SmOl/ŽP/55/1086/2010/Jar 
- ul. Lamblova vjezd – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/ŽP/55/1002/2010/Jar 
- ul. Hlušovická x Na Partkách, č.j. SmOl/ŽP/55/2173/2010/Jar 
Komise bere na v ědomí. 

 
V.  Úkoly:  

Komise pověřuje Ing. Kropáče prověřit u patřičných orgánů stav a funkčnost výtokového ob-
jektu z hlediska protipovodňové ochrany u soutoku Trusovického potoka a řeky Moravy. 

 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 19.25 hod.  
 
Příští sch ůzka se bude konat  5.dubna 2010 v 18.00 hod. – v so kolovn ě. 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ladislav Řoutil 


