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

 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne  7.1.2013 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 Košťálová,  pí Chmelíčková  
   
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 - 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 oprava povrchu na ja ře 2013. 
 
4. 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 autobusů ul. Hlušovická-schváleno  
- obyvatelé ul. Jablonského opakovaně žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvý-

šeného provozu a chybějících přechodů pro chodce – trvá  
- spole čenské akce:   

12.1.2013 – ples TJ Slovan Černovír – sokolovna 
19.1.2013 – ples Sokol Černovír a ZŠ Petříkova – sokolovna 
2.2.2013 – Hasičský bál – hasičská zbrojnice 

 
5. Volba prezidenta ČR: Ve dnech 11.-12.1.2013 se koná v ZŠ Petřkova volba prezidenta ČR, II.kolo 

proběhne 25.- 26.1.2013. 
 
6. Černovírská ro čenka 2012 – do konce 01/2013 proběhne distribuce ročenky na obvyklých místech. 
  
7. Statutární m ěsto Olomouc  - žádosti: 

- pronájem pozemku – ul. Heydukova – zázemí RD, č.j. SMOL/Maj/22/5814/2012/Pr 
Komise souhlasí s pronájmem. 

- pronájem pozemku – ul. Jablonského – zázemí RD, č.j. SMOL/Maj/22/5808/2012/Pr 
Komise souhlasí s pronájmem. 

 
V. Úkoly: 

- možnost zakoupení signalizační tabule na měření rychlosti (radaru) z finančních prostředků 
komise – v jednání  

- možnost umístění zrcadla na křižovatce ul. Černovírská, Petřkova, Peřinova (u kapličky) – v 
jednání  

 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 19.50 h. 
 
Příští sch ůzka se bude konat  4.února 2013 v 18.00 hod. – v ha s. zbrojnici v Černoví ře. 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


