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

Zahájení
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 10.5.2010 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, 198

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise
Informace k zápisu z 1.3.2010:
• Ing. Cupák prověřil u projektanta stavební část – hradítko výtokového objektu do řeky Moravy – je funkční.
Komise vzala na vědomí.
• K bodu III/3. Přechod na Frajtově nám. – Informace o odpovědi z SMOL – přechod bude
projednán s dopravním inspektorátem Policie ČR, bude provedeno vyhodnocení s návrhem na zpracování projektové dokumentace, které se předloží Radě města Olomouce.
Komise vzala na vědomí.
Předseda přečetl zápis z minulé schůzky.
• K bodu IV/3. Informace – změna územního plánu se týká pozemku při Hlušovické ul.
• K bodu IV/6. Komise je pro zachování stávajícího provozu MŠ a ZŠ Petřkova a nebude
podporovat aktivity školy Sluníčko.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

Sběrová sobota – 22.5.2010 ul. Stratilova x U Stavu.

2.

Harmonogram Technických služeb na měsíc květen 2010 – sečení trávy.

3.

Informace k Dělnickému domu – je vyhlášena dražba.

4.

Informace Volby 2010:
Volby se uskuteční ve dnech 28.-29.5.2010 v budově ZŠ Petřkova.
Pátek od 14.00 do 22.00 hod.
Sobota od 8.00 do 14.00 hod.

5.

Informace o schválení financí na rozšíření výstavby Hasičské zbrojnice o společenskou místnost.
Komise bere na vědomí.

6.

Splněné požadavky komise:
- dokončení komunikace v ul. U Staré Moravy
- opravený chodník na Frajtově náměstí

7.

Statutární město Olomouc:
- pronájem zahrádky ul. Jablonského u Moravy, č.j. SmOl/Maj/22/1166/2010/Sk
- pronájem zahrádky ul. Jablonského, č.j. SmOl/Maj/22/1038/2010/Pn
- pronájem pozemku – zahrádky u Kl. Hradiska, SmOl/Maj/22/1216/2010/Pr
- odprodej pozemku lokalita za Moravou – rozšíření zahrádky, čj. SmOl/Maj/22/2065/2010/Š
- pronájem pozemku – zahrádky v ul. Sokolovská, č.j. SmOl/Maj/22/1039/2010/Pr/Výs
Komise souhlasí.
- pronájem – výpůjčka pozemku – zahrada u Moravy, č.j. SmOl/Maj/22/1350/2010/Le
Komise souhlasí s pronájmem.

8.

Magistrát města Olomouce – rozkopávky:
Rozkopávky - rozhodnutí:
- ul. Na Vlčinci – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/OPK/79/1593/2010/Št
- ul. Černovírská – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/OPK//79/1220/2010/Št
- ul. Jablonského – havárie vodov. řadu, č.j. SmOl/OPK/79/1219/2010/Št
- Frajtovo nám. – napojení vodovodní přípojky, č.j. SmOl/OPK/79/1323/2010/Št
Komise bere na vědomí.

9.

Různé:
Dne 29.5.2010 proběhne kácení máje u sokolovny.

V.

Úkoly z minulé schůze:
Členové komise mají za úkol do příštího jednání vytipovat výtluky a poškození na místních
komunikacích a podat návrhy na opravy těchto komunikací – úkol splněn.

VI.

Ukončení:
Předseda ukončil schůzku v 19.45 hod.

Příští schůzka se bude konat 7.června 2010 v 18.00 hod. – v sokolovně.

Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ladislav Řoutil

