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

Zahájení
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 7.2.2011 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II.

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

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise
K bodu 5. – informace z jednání ke svozu bioodpadu.
Jinak bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

Černovírská ročenka 2010 – proběhla distribuce ročenky (stánek PNS, obchod, detašované
pracoviště).

2.

Občané mají možnost od 1.2.2011 na detašovaném pracovišti zaplatit poplatky za odpad a za
psy. Informace ve vývěskách.

3.

Komise doporučuje rozšířit kontejnery na tříděný odpad o nádobu na textil.

4.

Informace MMOL – rozhodnutí veřejnou vyhláškou – stavební povolení na akci „Černovír –
rekonstrukce a dobudování kanalizace v ul Severní, Na Partkách,
č.j. SMOL/ŽP/55/14726/2010/Sk

5.

Magistrát města Olomouce – rozkopávky:
- Ul. JablonskéhoxBenýšková, havárie vodov. řadu, č.j. SMOL/OPK/79/248/2011/Št

6.

Požadavky na opravy komunikací a chodníků – návrhy komise:
1) oprava komunikace v ul. Černovírská
2) přechody na ul. Jablonského x Benýškova a Jablonského x Stratilova
3) přechod na Frajtově nám.
4) cesta podél západní strany hřbitova.

7.

Informace – dětské hřiště:
Komise zvážila možné lokality pro dětské hřiště v Černovíře a jako nejvhodnější se jeví lokalita
na zelené ploše mezi ul. U Stavu a řekou Moravou (var. A).

8.

Požadavky občanů:
- ořez stromů, vyčištění a úprava slepého ramene řeky Moravy za ul. U Staré Moravy – mokřady
Komise bere na vědomí.

V.

Úkoly:
Členové komise připraví návrhy na využití finančních prostředků určených pro KMČ č. 1 na
menší inv. akce pro rok 2011 - trvá.

VI.

Ukončení:
Předseda ukončil schůzku v 19.45 hod.

Příští schůzka se bude konat 7.března 2011 v 18.00 hod. – v hasičské zbrojnici v Černovíře.
Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ladislav Řoutil

