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

Zahájení
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 12.4.2010 v 18.00 hod., v klubovně místní sokolovny.

II.

Prezence - předseda zahájil schůzku.
Přítomni: předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, Ing. Cupák, p. Ryzner, Ing. Chrenko, PhDr. Hovadík, Ing. Kropáč
Omluven: p. Nakládal
Hosté:
Městská policie č. 187, Jiří Tuška, Bc. Rumanová – ředitelka MŠ Sluníčko, P. Skřivánek – šéfredaktor Večerníku

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise
Předseda přečetl zápis z minulé schůzky.
K zápisu z minulého jednání - Kalamitní výskyt komárů - informace:
Na přelomu března – dubna 2010 byla provedena likvidace larev komárů v černovírském lese.
Komise vzala na vědomí.
K čl. V. Úkoly:
Ing. Kropáč prověřil u patřičných orgánů stav a funkčnost výtokového objektu, komise dále pověřila Ing. Cupáka o prověření stavební části – hradítko.
K bodu 3. Přechod na Frajtově nám. – Ing. Chrenko vypracoval žádost na odbor dopravy.
Komise souhlasí se zněním dopisu.
Jinak bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

Sběrová sobota – 22.5.2010 ul. Stratilova x U Stavu.

2.

Harmonogram Technických služeb na měsíc duben 2010 – provádí se strojní čištění komunikací.

3.

Informace o Oznámení o veřejném projednávání změn Územního plánu – viz. nástěnky.

4.

Statutární město Olomouc:
- pronájem pozemku Svatoondřejský rybník (Černá cesta), č.j. SmOl/Maj/22/590/2010/Ha
Komise souhlasí.
- výměny pozemků ve vlastnictví FARMAK za městské, č.j. SmOl/Maj/22/4792/2007/Kl/To
Komise souhlasí s podmínkou, že bude vybudována náhradní komunikace směrem k
nákladnímu nádraží.

5.

Magistrát města Olomouce – rozkopávky:
Rozkopávky:
- ul. Lamblova – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/ŽP/55/1766/2010/Jar
- ul. Hlušovická – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/OPK//79/512/2010/Št
- ul. Jablonského – havárie vodov. řadu, č.j. SmOl/OPK/79/1032/2010/Št
- ul. Peřinova – povolení stání kontejnerů, č.j. SmOl/OPK/79/921/2010/Št
Rozhodnutí – veřejná vyhláška – vymezení ochranného pásma prameniště Olomouc a
opravné rozhodnutí, č.j. SmOl/ŽP/55/429/2010/Hu
Komise bere na vědomí.

6.

Informace Bc. Rumanové, ředitelky Mateřské školy Sluníčko – představení programu školy.

7.

Schválena oprava chodníku na Frajtově nám.
Komise bere na vědomí.

8.

Komise pověřuje předsedu zjistit možnosti opravy chodníku v ul. Čelakovského.

V.

Úkoly:
Členové komise mají za úkol do příštího jednání vytipovat výtluky a poškození na místních
komunikacích.

VI.

Ukončení:
Předseda ukončil schůzku v 20.00 hod.

Příští schůzka se bude konat 10.května 2010 v 18.00 hod. – v sokolovně.

Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ladislav Řoutil

