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

 

I. Zahájení 
KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 5.9.2011 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 

 

II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  
Přítomni:    předseda Ing. Z. Blaťák, D. Rudolfová, Ing. Chrenko, PhDr. Hovadík,  Ing. Cupák, 

p. Ryzner, F. Polák, Ing. Kropáč 
Nepřítomen: A. Svobodová DiS. - omluvena 
Hosté:        Městská policie č. 187, 203, JUDr. M. Jansa  

   
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  - bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  

 
1. Podzimní sběrová sobota proběhne 17.9.2011 – 8,00 – 13,00 v ul. Hlušovická x Na Partkách. 
 
2. KMČ č. 1 se seznámila s podnětem o doplnění žádosti k vydání územního rozhodnutí o umís-

tění stavby „Komunikace a inženýrské sítě“ v ul. Žitná, Polní a Malé Vlčiny – dopravní přístup-
nost do daných lokalit. Proběhne další jednání. 

 
3. Informace TS – uzavření Sběrového dvora v Neředíně – probíhá rekonstrukce od 1.5.2011 do 

konce října 2011. Je posílen provoz Sběrového dvora v Hodolanech (Po – So denně od 8.00-
20.00 hod.) – více informací v Radničních listech č. 4/2011. 
 

4. Informace o dopravních značkách – policie byla informována o chybějící dopr. značce před 
žel. nadjezdem k vodárně u lesa (zákaz vjezdu) a o dopr. značce (přednost v jízdě) u obchodu 
na Frajtově nám., která není pevně umístěna. Do konce zá ří 2011 prob ěhne náprava. 

 
5. Návrhy KMČ na opravu chodníků: 

- ul. Jablonského 58 – 60, 68 
- roh ul. U Háje 1 a Severní 3 – předláždění - Proběhne realizace - vznesen nový poža-

davek na opravu chodníku U Hradiska 7 – propadlá dl ažba. 
 
6. Návrhy KMČ č. 1 na drobné opravy: 

- požadavek na nátěry sloupů veřejného osvětlení – ul. Stratilova, Frajtovo nám., U Stavu 
 
7. Připomínka JUDr. Jansy: 

• Komise žádá o prověření možnosti návaznosti spojů linky č. 15 z konečné zastávky 
v Černovíře odjezd 7.38 hod. příjezd na zastávku Heydukova 7.40 hod. na linku č. 21 
s odjezdem 7.38 hod. ve směru od hl. nádraží směrem na Lazce. 

 
8. Komise žádá o opravu povrchu komunikace podél hřbitova do areálu bývalého statku. 
 
9. Ing. Kropáč tlumočil komisi požadavek zástupců Sokola na podporu výstavby „Multifunkčního 

hřiště“ v areálu Sokolovny – komise slíbila podporu . 
 
10. Ing. Kropáč požádal komisi o zařazení areálu hasičské zbrojnice do plánu sečení – požadavek 

bude předán na Technické služby. Informace - správce areálu p. Šťota. Komise souhlasí. 
 
11. Investiční akce na rok 2012: 
 Komise rozhodla o prosazování navržených investičních akcí z roku 2011 a předchozích let. 
 
12. Různé:  Informace – dne 24.9.2011 proběhne hasičské cvičení „TOHATSU FIRE CUP“ na 

travnaté ploše u řeky Moravy vedle sokolovny. Informace ve vývěskách. 
  
 

VI. Ukončení:   Předseda ukončil schůzku v 20.00 hod.  
 
Příští sch ůzka se bude konat  3. října 2011 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černoví ře. 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


