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

Zahájení
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 4.10.2010 v 18.00 hod., v klubovně místní sokolovny.

II.

Prezence
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise
Bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

Harmonogram Technických služeb na měsíc říjen 2010 – sečení trávy, svoz tříděných odpadů,
čištění vozovek apod.
Od listopadu se ruší harmonogramy a najíždí se na výkon zimní údržby komunikací.
Komise byla v letošním roce spokojena s plněním harmonogramu prací Technických služeb.

2.

Sběrová sobota dne 2.10.2010 zdárně proběhla k plné spokojenosti občanů.

3.

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

4.

Na MmOl, odbor ŽP byla předána žádost občanů o nápravu týkající se zarostlých a neudržovaných ploch mezi ulicemi Čelakovského,Jablonského a U Hradiska budou kontaktováni majitelé pozemků a upozorněni na udržování pozemků.

5.

Komise vznesla požadavek na policii na častější kontroly městské části z důvodu množících
se nočních krádeží. Komise apeluje na občany, aby si v rámci možností zabezpečili soukromý
majetek.

6.

Požadavek občanů na snížení rychlosti na 30 km/hod. v ul. Polní a Žitná. Podání žádosti zajistí Ing. Chrenko.

7.

Magistrát města Olomouce – rozkopávky:
Rozkopávky - rozhodnutí:
- ul. Jablonského – oprava chodníku a dlažby u RD, č.j. SmOl/OPK/79/3781/2010/Št
Komise bere na vědomí.

8.

Statutární město Olomouc:
- odprodej pozemku Za Moravou - zahrádka, č.j. SMOL/Maj/22/4050/2010/Sa/Výs
Komise souhlasí.

V.

Úkoly:
Členové komise mají za úkol vytipovat stromy a keře k ořezu a ke skácení.

VI.

Ukončení:
Předseda ukončil schůzku v 19.15 hod.

- předseda zahájil schůzku.
předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, Ing. Cupák, Ing. Chrenko, Ing. Kropáč, p. Ryzner
PhDr. Hovadík, p. Nakládal – nemoc
Městská policie č. 187, 175, Policie ČR - nstržm. Šatura

Příští schůzka se bude konat 1.listopadu v 18.00 hod. – v hasičské zbrojnici.
Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ladislav Řoutil

