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

 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne  5.11.2012 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. Svobodová-

Spurná DiS., Ing. Cupák, p. Ryzner, Bc. Ing. Chrenko  
 Nepřítomen: F. Polák            
 Hosté: pprap. Čech – Policie ČR, MP č. 187 – p. Bartek a č. 081, p.Vejmola, p. Truxa 
   
III. 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 

nepot řebný textil, obuv, p říp. hra čky (charita) . 
 
2. Návrh rozpočtu města Olomouce 2013 – plán investic. Komise se usnesla na prosazení realizace 

akcí navržených v předchozích letech – rekonstrukce kanalizačních sítí v pořadí: 
 ul. Heydukova, ul. Severní a Na Partkách, ul. Benýškova a Lamblova – v jednání  
 
3. Oprava povrchu komunikace podél hřbitova – bude provedena oprava výtluk ů v r. 2012.  
 
4. Stížnost občanů z ul. Malé Vlčiny: 

- žádost o prověření opakovaného rušení nočního klidu – v areálu býv. ŠS Černovír probíhá výro-
ba štěpků. Občané žádají KMČ o prověření, zda tyto firmy mají oprávnění na práci v noci a na 
možnost odhlučnění od bytové zástavby - trvá .    

 
5. Nová prezentace KMČ č. 1 je 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.  

 
6. Různé: 

- umístění sběrné poštovní schránky na konečné stanici autobusů - trvá  
- na podnět KMČ proběhla oprava kanalizačních vpustí na ul. Jablonského  
- firma EUROVIA provedla opravy komunikace na Frajtově nám. před zastávkami autobusů  
- Obyvatelé ulice Jablonského opakovaně žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, 

zvýšeného provozu a chybějících přechodů pro chodce. 
 
7. Příprava Černovírské ročenky 2012 – komise pověřuje PhDr. Hovadíka jednáním s tiskárnou na tisk 

ročenky. 
 
8. Statutární m ěsto Olomouc  - žádosti: 

- pronájem pozemku – ul. Heydukova – zahrádka, č.j. SMOL/Maj/22/4633/2012/Pr 
Komise souhlasí s pronájmem. 

- směna pozemků ul. Polní (soukromý za městský), č.j. SMOL/Maj/22/3235/2012/Pr 
       Komise souhlasí se sm ěnou. 
 
V. Úkoly: 

- předseda KMČ č. 1 ověřuje možnost zakoupení signalizační tabule na měření rychlosti (radaru) 
z finančních prostředků komise – trvá  

- komise pověřuje předsedu ověřit možnost umístění zrcadla na křižovatce ul. Černovírská, Pe-
třkova, Peřinova (u kapličky) 

 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 19.50 h. 
 
Příští sch ůzka se bude konat  3.prosince v 18.00 hod. – v has.  zbrojnici v Černoví ře. 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


