
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR - HRADISKO 
Zápis ze sch ůzky 

 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 7.9.2009 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici 
v Černovíře. 

 
II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  

 
Přítomni:    předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, p. Ryzner, p. Nakládal, Ing. Cupák, PhDr. Ho-

vadík, Ing. Chrenko, Ing. Kropáč 
 
Hosté:  MUDr. Hornová, Městská policie č. 175, 187  

  
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise   

Předseda přečetl zápis z minulé schůzky.    
Bez připomínek.  

 
IV. Zápis z jednání komise  
 
1. Informace Technických služeb o přehledu činností a harmonogram prací na září 2009. 

 
2. Sběrová sobota – 14.11.2009 – ul. Hlušovická x Na Part kách. 
 
3. Informace o řešení kalamitního výskytu komárů – dopis z KHS Olomouc. 
 
4. Statutární m ěsto Olomouc: 

-  prodej příp. pronájem zahrady u řeky Moravy, č.j. SmOl/Maj/22/4133/2009/Pr 
-  prodej pozemku v ul. Na Sezníku, č.j. SmOl/Maj/22/4597/2009/Ha 
-  pronájem pozemku – v ul. U Stavu, č.j. SmOl/Maj/22/4539/2009/Pr 

 Komise souhlasí. 
 
5. Magistrát m ěsta Olomouce – rozkopávky: 

- ul. Severní, Hlušovická, U Háje, Na partkách, Stratilova, U Stavu – pokládka nn kabelů, 
č.j. SmOl/ŽP/55/1248/2009/Jar, SmOl/OPK/79/3181/2009/Št, , SmOl/OPK/79/ 
3180/2009/Št. 

- oprava MK ul. Na Vlčinci a Sušilovo nám., č.j. SmOl/OPK/79/3652/2009/Urb 
- oprava svodu povrch. vody – Ul. Lamblova, č.j. SmOl/OPK/79/3352/2009/Št 
Komise bere na v ědomí.  

 
6. Komise vzala na vědomí snahu MmOl v příštích 4 letech etapově radikálním způsobem řešit 

stav vojenského hřbitova. 
 
7. Splněné požadavky: 

- informace MmOl – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – osa-
zení značek na přechodu u zastávky MHD v ul. Heydukova, č.j. SmOl/OPK/ 
/79/2553/2009/Ja 

- natřené sloupy veřejného osvětlení 
- oprava propadlé kanalizační vpusti v ul. Černovírská 

 
V.  Úkoly:     průběžně 

 
VI. Různé – požadavky ob čanů; 

• na zřízení dětského hřiště 
• na opravu úseku Černé cesty směrem k nádraží a podjezdu 



• na opravu propadlé vozovky na křižovatce ul. Peřinova a Heydukova a opravu propadlé 
zeminy v zeleném pásu na Frajtově náměstí u stánku PNS 

• na zřízení nových přechodů na křižovatkách: 
- ul. Jablonského x Benýšková 

       - ul. Jablonského x U Hradiska 
• vyznačení stávajícího přechodu na Frajtově nám. – předláždění bílými kostkami 

 
 
VII. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 19.45 hod.  
 

 
Příští sch ůzka se bude konat  5. října 2009 v 18.00 hod. v hasi čské zbrojnici .  
 
 
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ladislav Řoutil 
 


