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

 

I. Zahájení 
KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 14.5.2012 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. Svobodo-

vá DiS., Ing. Cupák, Bc. Ing. Chrenko, p. Ryzner                                                     
 Nepřítomen: F. Polák 
 Hosté: nstržm. Žúrek – Policie ČR, Městská policie č. 187 – p. Bartek, č. 203 – p. Žlotíř 
   
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  - bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  

 
1. Informace - „Komunikace a inž. sít ě“ v ul. Žitná, Polní a Malé Vl činy – dopr. p řístupnost.  

Staveništní doprava Malé Vlčiny – komise doporučuje vést dopravu k uvažované výstavbě Malé 
Vlčiny přes průmyslový areál bývalého ŠS ve směru kolem hřbitova od FARMAKU.   
 

2. Návrhy KMČ č. 1 na drobné opravy: 
- požadavek na nátěry sloupů veř. osvětlení – ul. Stratilova, Frajtovo nám., U Stavu – trvá.  

 
3. Oprava povrchu komunikace podél hřbitova – bude provedena oprava výtluk ů v r. 2012.  

Oprava ul. A. Stratila – bude provedena oprava recyklátem - trvá . 
 
4. Návrhy na realizaci inv. akcí v r. 2012 -  komise se usnesla navrhnout další akce – návrhy na 

přípravu vypracování PD na dobudování kanalizací v ul. Na Sezníku, Benýškova a Lamblova. 
 
5. Různé: 

- komise projedná písemné návrhy p. Vojtěcha Malínka – v řešení  
- KMČ žádá o označení ulice Malé Vlčiny a instalaci veřejného osvětlení na této ulici – v ře-

šení  
- vymalování zděné zastávky na Frajtově nám. vedle stánku PNS – zajišt ěno, prob ěhne po 

vykácení náletových d řevin   
- umístění retardéru v ul. U Stavu u dětského hřiště – schváleno  
- komise odsouhlasila p říspěvek na d ětskou atrakci do 5 tis. K č pro Dětský den a ká-

cení máje dne 2.6.2012, který se bude konat v hasi čské zbrojnici.  
 
V. Úkoly: 

- využití finančních prostředků určených pro KMČ č. 1 na menší opravy na r. 2012: navrženy 
opravy chodníků v ul. Severní a Na Hrázi 

- hubení komárů ve stádiu larev v černovírském lese 
- z důvodu přípravy nové prezentace KMČ č. 1 na webových stránkách MMOL vyzýváme 

občany, o zapůjčení dobových fotografií týkajících se historie Černovíra, předseda komise 
připraví výzvu do vývěsek 

- požadavek KMČ na instalaci odpadkových košů na kraji lesa, úklid v lese a vyčištění kana-
lizačních vpustí – v řešení . 

 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 20.05 h. 
 
Příští sch ůzka se bude konat  4. června 2012 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černoví ře. 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


