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

Zahájení
KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 3.9.2012 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II.

Prezence - předseda zahájil schůzku.
Přítomni:
předseda Ing. Z. Blaťák, D. Rudolfová, PhDr. Hovadík, Ing. Kropáč, A. SvobodováSpurná DiS., Ing. Cupák, p. Ryzner
Nepřítomen: F. Polák
Omluven: Bc. Ing. Chrenko
Hosté:
nstržm. Žúrek – Policie ČR, Městská policie č. 187 – p. Bartek, č. 203 – p. Žlotíř, p.
Košťál, p. Chrástecký, pí Venháčová, pí Pospíšilová

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise - bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

Informace - „Komunikace a inž. sítě“ v ul. Žitná, Polní a Malé Vlčiny – dopr. přístupnost.
Staveništní doprava Malé Vlčiny – komise doporučuje vést dopravu k uvažované výstavbě Malé
Vlčiny přes průmyslový areál bývalého ŠS ve směru kolem hřbitova od FARMAKU – trvá.

2.

Návrh rozpočtu města Olomouce 2013 – plán investic. Komise se usnesla na prosazení realizace akcí navržených v předchozích letech – rekonstrukce kanalizačních sítí v pořadí:
- ul. Heydukova
- ul. Severní a Na Partkách
- ul. Benýškova a Lamblova

3.

Oprava povrchu komunikace podél hřbitova – bude provedena oprava výtluků v 10/2012.

4.

Sběrová sobota proběhne 13.října 2012 – stanoviště v ul. Hlušovická x Na partkách.

5.

Stížnost občanů z ul. Malé Vlčiny:
- žádost o prověření opakovaného rušení nočního klidu – v areálu býv. ŠS Černovír probíhá
výroba štěpků, které se drtí a nakládají těžkou technikou hlavně v nočních hodinách a i o víkendech. Občané žádají KMČ o prověření, zda tyto firmy mají oprávnění na práci v noci a na
možnost odhlučnění od bytové zástavby - trvá.

6.

Nová prezentace KMČ č. 1 je již umístěna na webových stránkách města. Najdete ji na
www.olomouc.eu – samospráva – komise městských částí – KMČ č. 1 – Černovírské proměny
v proudu času. Komise děkuje občanům za poskytnuté podklady a fotografie.

7.

Různé:
- umístění retardéru v ul. U Stavu u dětského hřiště – schváleno, ještě neproběhlo
- požadavek na řešení situace se stavem budovy Dělnického domu - probíhá
- předseda KMČ zjistí možnosti omezení dopravy na hrázi řeky Moravy na základě stížnosti
p. Dokoupila (osazení kamenů na vjezdu na hráz od točny autobusů) – osazení kamenů a
dopravní značky nebylo ze strany Povodí Moravy schváleno.
využití finančních prostředků KMČ č. 1 r. 2012: probíhají opravy chodníků v ul. Na Hrázi a
následně v ul. Severní
Podněty od pí Pospíšilové:
- úklid zastávek na ul. U Hradiska (Stratilova)
- častější úklid chodníků a vývoz odpadkových košů
- renovace pamětní desky bratří Čtvrtlíků a pomníku vedle kostela a vyčištění okolí pomníku
- natření vrat na kapličce v ul. Černovírská

8.

Statutární město Olomouc - žádosti:
- pronájem pozemku – zázemí RD ul. Hlušovická, č.j. SMOL/Maj/22/3235/2012/Pr
Komise souhlasí s pronájmem.
- prodej nebo pronájem pozemku, č.j. SMOL/Maj/22/3263/2012/Pr
Komise souhlasí s prodejem nebo pronájmem.

-

-

prodej pozemku – ul. Čelakovského, č.j. SMOL/Maj/22/3281/2012/Pr
Komise souhlasí s prodejem.
pronájem pozemku - Pustatiny, orná půda, č.j. SMOL/Maj/22/2885/2012/To
Komise souhlasí s pronájmem.
prodej pozemku – ul. Žitná – zázemí k domu – č.j. SMOL/Maj/22/3202/2012/Pr
Komise souhlasí za podmínky, že současně dojde k řešení vlastnictví pozemku p.č.
763/1 – ul. Žitná a navrhuje směnu těchto pozemků.
žádost o směnu pozemků – ul. Žitná, č.j. SMOL/Maj/22/3184/2012/Bra
Komise souhlasí se směnou pozemků.

V.

Úkoly:

VI.

Ukončení:
Předseda ukončil schůzku v 20.20 h.

Příští schůzka se bude konat 1.října 2012 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černovíře.

Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ing. Zdeněk Blaťák

