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

Zahájení
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 6.9.2010 v 18.00 hod., v klubovně místní sokolovny.

II.

Prezence - předseda zahájil schůzku.
Přítomni: předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, Ing. Cupák, Ing. Chrenko, PhDr. Hovadík, Ing.
Kropáč
Omluven: p. Ryzner, p. Nakládal – nemoc
Hosté:
Městská policie č. 187, 175

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise
Bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

Návrh požadavků na investiční akce v r.2011:
1. Realizace kanalizace dle zpracované projektové dokumentace v ul. Heydukova.
2. Realizace kanalizace dle zpracované projektové dokumentace v ul. Na Partkách a Severní.
3. Zpracování projektové dokumentace na kanalizaci a vodovod v ul. Benýškova a Lamblova.
4. Zpracování projektové dokumentace na kanalizaci v ul. Na Sezníku.
5. Přechody na ul. Jablonského – u ul. Stratilova a Benýškova.

6. Zpracování projektové dokumentace na řešení prostoru před Kl. Hradiskem.
2.

Harmonogram Technických služeb na měsíc srpen a září 2010 – sečení trávy, svoz tříděných
odpadů, čištění vozovek, opravy výtluků apod.

3.

Sběrová sobota – 2.10.2010 ulice Hlušovická x Na Partkách.

4.

Ve dnech 15.-16.10.2010 se uskuteční komunální a senátní volby. Volit se bude v
budově místní základní školy.

5.

MMOL – Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou „Komunikace
a inženýrské sítě“ (prodloužení ul. Malé Vlčiny).
Veřejné projednání s možností vznesení námitek se bude konat 21.9.2010 v
10.00 hod. v budově MMOL, Hynaisova ul., 2.podlaží, dveře č. 208.

6.

Informace:
- dne 14.9.2010 proběhne veřejné zasedání zastupitelstva města Olomouc
- „Dny evropského dědictví“ proběhnou ve dnech 10.-12.9.2010

- Nadace partnerství pořádá anketu – STROM ROKU 2010, kde byl nominován
Hromův dub rostoucí na sever od Černovíra – podpořte svým podpisem.
7.

Splněné požadavky komise:
- opravený chodník v ul. Čelakovského
- postřiky proti komárům
- zpracování projektové dokumentace na kanalizace v ul. Heydukova, Na Partkách a Severní
- probíhá oprava Vojenského hřbitova
Komise bere na vědomí.

8.

Magistrát města Olomouce – rozkopávky:
Rozkopávky - rozhodnutí:
- Sušilovo nám. – havárie vodovod. řadu, č.j. SMOL/OPK/79/3485/2010/Št
- Sušilovo nám. – výkopové práce, č.j. SMOL/ŽP/55/12200/2010/Jar
- ul. Jablonského – oprava izolace RD, č.j. SmOl/OPK/79/3511/2010/Št
- ul.Stratilova – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/OPK/79/2989/2010/Št
- ul. Na Hrázi – plyn. přípojka, č.j. SmOl/OPK/79/3265/2010/Št
- ul. Černovírská – zábor pozemku – výstavba RD, č.j. SmOl/ŽP/55/11869/2010/Jar
Komise bere na vědomí.

9.

Statutární město Olomouc:
- převod majetku (býv. kasárny) na Úřad pro zastupování státu, č.j. SMOL/Maj/22/4435/
/2010/Ha
- ul. Černá cesta - prodloužení pronájmu (býv. kasárny), č.j. SMOL/Maj/22/3596/2010/Výs
- ul. Černovírská - zábor pozemku při stavbě RD, č.j. SMOL/Maj/22/4300/2010/Výs
- prodej pozemků v býv. Školním statku – Školagro, č.j. SMOL/Maj/2232/2010/To
Komise souhlasí.

VI.

Ukončení:
Předseda ukončil schůzku v 19.40 hod.

Příští schůzka se bude konat 4.října v 18.00 hod. – v sokolovně.
Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ladislav Řoutil

