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

I. Zahájení 
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 5.10.2009 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici 
v Černovíře. 

 
II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  

Přítomni:    předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, p. Ryzner, p. Nakládal, PhDr. Hovadík, Ing. Chrenko, 
Ing. Kropáč 

 Omluven:  Ing. Cupák 
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise   

Předseda přečetl zápis z minulé schůzky:    
K bodu VI. – informace o zřízení nových přechodů. Jinak bez p řipomínek.  

 
IV. Zápis z jednání komise  
1. Informace Technických služeb o přehledu činností a harmonogram prací na říjen 2009. Od listopa-

du se ruší harmonogramy a najíždí se na zimní režim. 
 Komise byla v letošním roce spokojena s plněním harmonogramu prací Technických služeb. 

 
2. Informace o přestavbě hasičské zbrojnice ohledně schůzek komise. 
 
3. Pozvánka na exkurzi „zpracování tříděného odpadu“ se koná 20.10.2009 v 9.00 hod. Přihlášky se 

podávají do 12.10.2009 do 12.00 hod. na tel.č. 585 378 345 – informace ve vývěskách. 
 
4. Statutární m ěsto Olomouc: 

-  pronájem pozemku pod chatou Za Moravou, č.j. SmOl/Maj/22/4786/2009/Š 
-  pronájem pozemku pod chatou Za Moravou, č.j. SmOl/Maj/22/4709/2009/Š 
-  pronájem pozemku pod chatou Za Moravou, č.j. SmOl/Maj/22/5358/2009/Š 
-  pronájem pozemku pod chatou Za Moravou, č.j. SmOl/Maj/22/4708/2009/Š 
-  pronájem pozemku – umístění orient. tabulí TIP STUDIO, č.j. SmOl/Maj/22/4053/2009/Sk 
-  pronájem pozemku – skládka suti na Černé cestě, č.j. SmOl/Maj/22/5386/2009/Sk 

 Komise souhlasí. 
 
5. Magistrát m ěsta Olomouce: 

- Rozhodnutí – rozebrání chodníku u mostu v ul. Hejdukova – navýšení hráze, č.j. SmOl/  
OPK/79/4063/2009/Št 

- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – stanovení rozsahu ochranného pásma „Prameniš-
tě Olomouc“, č.j. SmOl/ŽP/55/479/2009/Hu. 

Komise bere na v ědomí.  
 
6. Splněné požadavky: 

- Povodí Moravy - navýšení hráze pod černovírským mostem  
           - úprava koryta Trusovického potoka 

- opravený chodník z Frajtova nám., Petřkovou ul. po Peřinovu ul. 
- oprava propadlé vozovky na křižovatce ul. Peřinova a Heydukova a propadlé zeminy v zele-

ném pásu na Frajtově náměstí u stánku PNS 
 
V.  Úkoly:     průběžně 

 
VI. Různé: 
 - komise souhlasí s výstavbou RD na parcelách č. 125, 68/2 v k.ú. Černovír. 
 
VII. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 19.40 hod.  
 

Příští sch ůzka se bude konat  2.listopadu v 18.00 hod. v hasi čské zbrojnici .  
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
Zápis schválil:  Ladislav Řoutil 
 


