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

 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne  7.10.2013 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 
 
II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  

Přítomni:    předseda Ing. Z. Blaťák, D. Rudolfová, Ing. Cupák, Ing. Kropáč, A. Spurná Svobodová 
DiS., p. Ryzner, J. Košťálová, PhDr. Hovadík, Bc. Ing. Chrenko     

 Hosté: MP č. 195,175 – p. Gottwald, p. Novotný, p. Němec – Školagro, občané Černovíra 
   
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  - bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  
 
1. Na jednání KM Č č. 1 se dostavili ob čané Černovíra v po čtu 100+, kte ří požadovali informace o 

stavb ě 2 sociálních dom ů, které má stav ět firma TOMA / p. Tome ček. Na základ ě dohody s ob čany 
KMČ č. 1 svolává mimo řádnou sch ůzi s datem 21.10.2013 v 18.00 h v sále hasi čské zbrojnice.  

  
2. Oprava komunikace podél hřbitova –trvá, urgováno 
 
3. Informace ke stížnosti obyvatel ul. Polní, Žitná a Malé Vlčiny na zvýšený průjezd automobilů: 

- na základě jednání dne 12.3.2013 na odboru dopravy MMOL podávají obyvatelé výše uvedených ulic 
nesouhlas s navrženým tonážním omezením přes ulice Polní a Žitná s navrhovanou výjimkou pro 
Školagro, žádají o úplné omezení bez výjimek. KMČ č. 1 jednohlasně podporuje výše uvedený návrh 
obyvatel Polní, Žitná a Malé Vlčiny a podala návrh na umístění značek zákazu vozidel nad 3,5 t ze 
strany ulice Žitná směrem k zadní bráně do bývalého areálu ŠS 

- dopravní obslužnost lokality navrhuje KMČ řešit zjednosměrněním ul. Polní a Žitná a označením za-
stavěné plochy značkami obytné zóny - trvá . 

- Na jednání se dne 7.10. 2013 dostavil zástupce firm y Školagro – p. N ěmec s vyjasn ěním zámě-
rů na řešení dopravní obslužnosti, požádají o pronájem části pole, aby se vyhnuli pr ůjezdu vý-
še jmenovaných ulic. 

 
4. Příprava projektu rekonstrukce komunikace v ul. Heydukova a na Frajtově nám. ohledně umístění auto-

busových zastávek a přechodů pro chodce. Bylo prodlouženo stavební povolení na vybudování kanaliza-
ce v ul. Heydukova – odb. investic vyhlásil výběrové řízení na vypracování PD umístění zastávek a pře-
chodů - trvá. Občané Černovíra nesouhlasí s p ředloženými 2 variantami a žádají o návrh o jiné 
umíst ění zastávky. 

 
5. Na podnět pí Maršíkové KMČ žádá o řešení povrchu komunikace od ul. U Háje směrem k lesu 

v souvislosti budováním cyklostezky v Černovírském lese směrem k Hlušovicím - napojení cyklostezky 
z Černovíra a její využití cyklisty a in-line bruslaři – v řešení. 

 
6. Různé: 

- KMČ požádalo o opravy komunikací Na Hrázi, U Stavu - v řešení 
- KMČ č. 1 žádá občany, aby upozorňovali na propadlé překopy komunikací a chodníků – do 2 let se 

dají reklamovat opravy 
- komise podpořila návrh na rozšíření přístřešku (pergoly) v areálu hasičské zbrojnice – v řešení 
- obyvatelé ul. Jablonského žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvýšeného provozu 

a chybějících přechodů pro chodce –  odb. dopravy zadal studii proveditelnosti - trvá  
- žádost opravu zapadlých vpustí na Fratově nám. – není havarijní stav 
- komise požaduje ujasnit označení ulic na křižovatce ul. Jablonského a Stratilova směrem 

k FARMAKu, zastávka je ul. Stratilova, bytové domy ul. U Hradiska a na domě na křižovatce ul. Jab-
lonského je označení ul. Na Vlčinci – vyjasn ěno   

- prověření funkčnosti veř. osvětlení v ul. U Hradiska od ZŠ po internát – dodány siln ější výbojky  
- KMČ žádá o opravu lavi čky na d ětském h řišti v ul. U Stavu. 
 

VI. Ukončení:  
Předseda ukončil schůzku v 21.05 h. 

 
Příští sch ůzka se bude konat  4.listopadu 2013 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černoví ře. 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


