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

Zahájení
KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 1.10.2012 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II.

III.

Prezence - předseda zahájil schůzku.
Přítomni:
předseda Ing. Z. Blaťák, D. Rudolfová, PhDr. Hovadík, Ing. Kropáč, A. SvobodováSpurná DiS., Ing. Cupák, p. Ryzner, Bc. Ing. Chrenko
Nepřítomen: F. Polák
Hosté:
p. Vejmola, nstržm. Žúrek – Policie ČR, Městská policie č. 187 – p. Bartek
Kontrola zápisu z minulého jednání komise - bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

Informace pro občany – na stanovišti tříděných odpadů na Frajtově nám. je umístěn kontejner na nepotřebný textil, obuv, příp. hračky (charita).

2.

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.

3.

Návrh rozpočtu města Olomouce 2013 – plán investic. Komise se usnesla na prosazení realizace akcí navržených v předchozích letech – rekonstrukce kanalizačních sítí v pořadí:
- ul. Hejdukova, - ul. Severní a Na Partkách, - ul. Benýškova a Lamblova
Ing. Chrenko zjistí informace v jakém stavu jsou žádosti na realizaci uvedených investičních akcí.

4.

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

5.

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

6.

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.

7.

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.

8.

VOLBY do krajského zastupitelstva – proběhnou ve dnech 12.-13.10.2012 v základní škole
na ul. Petřkova. Pátek od 14.00 do 22.00 h a v sobotu od 8.00 do 14.00 h.

9.

Různé:
Nové požadavky:
- umístění sběrné poštovní schránky na konečné stanici autobusů
- na opravu komunikace v křižovatce na Hejčín vedle cementárny
- umístění retardéru v ul. U Stavu u dětského hřiště – proběhne v nejbližší době
opravy chodníků v ul. Na Hrázi a ul. Severní - splněno
- úklid zastávek na ul. U Hradiska (Stratilova) a častější úklid chodníků a vývoz odpadkových
košů – probíhá dle plánu Technických služeb
- renovace pamětní desky bratří Čtvrtlíků a pomníku vedle kostela – proběhlo

10.

Statutární město Olomouc - žádosti:
- pronájem pozemku– zázemí RD ul. Hlušovickáx Severní, č.j. SMOL/Maj/22/4216/2012/Bra
Komise souhlasí s pronájmem.
- pronájem pozemků lok. Horní rybník – zahrádky – budoucí změny pronájmu, č.j.
SMOL/Maj/22/5397/2012/Pr

-

-

Komise souhlasí s pronájmem.
pronájem příp. prodej pozemku – zázemí RD, č.j. SMOL/Maj/22/2978/2012/Čí
Komise navrhuje pronájem.
prodej pozemku – lok. Za Moravou – zahrada a chata, č.j. SMOL/Maj/22/4212/2012/Pr
Komise souhlasí za předpokladu, že předmětné pozemky nejsou zahrnuty do protipovodňových opatření či nejsou s nimi jiné záměry.
pronájem pozemku – lok. Jezuitská – zahrádky, budoucí změny pronájmů, č.j.
SMOL/Maj/22/5397/2012/Pr
Komise souhlasí s pronájmem.

V.

Úkoly:
- členové komise pověřili předsedu KMČ č. 1 ověřit možnost instalace/zakoupení signalizační tabule na měření rychlosti (radaru).
- předseda KMČ č. 1 zašle všem členům na e-mail kontakty na Technické služby.

VI.

Ukončení:
Předseda ukončil schůzku v 19.50 h.

Příští schůzka se bude konat 5.listopadu v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černovíře.
Zapsala:
Zápis schválil:

Dagmar Rudolfová
Ing. Zdeněk Blaťák

