
 
 

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

 
 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne  3.12.2012 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: MP č. 187 – p. Bartek a č. 081, pí Hansmanová, p. Spáčil, pí Hlavicová, manž. Košťá-

lovi, p. Sach   
   
 
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  - bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  

 
1. Informace ve vývěskách – omezení svozu bioodpadu v zimním období – 12/2012 – 03/2013.  
 
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 komunikace podél hřbitova – bude provedena kompletní oprava povrchu na ja ře 2013. 
 
4. Stížnost občanů z ul. Malé Vlčiny: 

- žádost o prověření opakovaného rušení nočního klidu – v areálu býv. ŠS Černovír probíhá výro-
ba štěpků. Výsledek šet ření byl p ředán ob čanům dnes na jednání.  

 
5. Návrh termín ů schůzek KMČ č. 1 v roce 2013: 7.1., 4.2., 4.3., 8.4., 6.5., 3.6. , 8.7., 2.9., 7.10., 

4.11.,  2.12. 
 
6. Různé: 

- stížnost obyvatel ul. Polní a Žitná na zvýšený průjezd nákladních aut a traktorů kolem jejich 
obytných domů – v jednání  

- umístění sběrné poštovní schránky na konečné stanici autobusů ul. Hlušovická - schváleno  
- obyvatelé ul. Jablonského opakovaně žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvý-

šeného provozu a chybějících přechodů pro chodce – trvá.   
 
7. Příprava Černovírské ročenky 2012 – na ročence se pracuje. 
  
8. Statutární m ěsto Olomouc  - žádosti: 

- pronájem pozemku – ul. Stratilova – zázemí obytného domu, č.j. SMOL/Maj/22/5034/2012/Pr 
Komise souhlasí s pronájmem. 

- prodej pozemků ul. Hlušovická – pod trafostanicí (ČEZ), č.j. SMOL/Maj/22/5305/2012/Pr 
       Komise souhlasí s prodejem. 

- pronájem pozemku – umístění světelné reklamy v ul. Peřinova, SMOL/Maj/22/5399/2012/Sk 
Komise souhlasí s pronájmem za podmínky, že intenzi ta osv ětlení reklamy v no čních 
hodinách nebude negativn ě ovliv ňovat okolí. 

- bezúplatný převod pozemku – kynologické cvičiště u Dělnického domu, SMOL/Maj/22/5200/ 
       /2012/Sk 

Komise souhlasí se zachováním a následným rozvojem kynologického cvi čiště za ná-
sledujících podmínek:  
Pozemky nesmí být pronajaty prodány nebo bezúplatn ě převedeny ke komer čním úče-
lům a musí být na celé rozloze stávajících pozemk ů kynologického cvi čiště zachována 
současná kynologická činnost. KM Č má obavu, že pokud bude pozemek p řeveden bez-
úplatn ě, nebo prodán za úplatu Českému kynologickému svazu, m ůže se v jejich řadách 



najít osoba/y, která tento nov ě nabytý majetek pronajmou, nebo prodají dalším osob ám, 
které na pozemcích budou provozovat činnost v rozporu z výše uvedeným (nap ř. parko-
vání vozidel, skládka odpadu apod.) Z tohoto d ůvodu KM Č navrhuje dlouhodobý proná-
jem Českému kynologickému svazu v řádu 20 a více let za p řísně daných podmínek, jak 
s daným pozemkem nakládat ve smyslu výše uvedeného a zároveň dostate čně dlouhou 
výpov ědní lh ůtu tak, aby mohl bez obav sv ůj areál dále rozvíjet tak, jak to činil posled-
ních 70 let. 

 
 
V. Úkoly: 

- zajistit seznam jubilantů pro r. 2013 včetně obálek atd. – Ing. Chrenko  
- předseda KMČ č. 1 ověřuje možnost zakoupení signalizační tabule na měření rychlosti (radaru) 

z finančních prostředků komise – v jednání  
- komise pověřuje předsedu ověřit možnost umístění zrcadla na křižovatce ul. Černovírská, Pe-

třkova, Peřinova (u kapličky) – v jednání  
 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 20.50 h. 
 
 
 
 

KMČ č. 1 přeje všem ob čanům Černovíru a Klášter-
ního Hradiska š ťastné a veselé vánoce a mnoho 
štěstí v novém roce 2013. 
 
 
 
 
Příští sch ůzka se bude konat  7.ledna 2013 v 18.00 hod. – v ha s. zbrojnici v Černoví ře. 
 
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


