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

 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne  4.11.2013 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, Mgr. J. Košťálová, PhDr. Hovadík, Bc. Ing. Chrenko     

 Hosté: MP č. 081,138, RNDr. Šnevajs, p. Sach, pí Bortlíková, pí Nakládalová, pí Krejčíková  
   
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  - bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  
 
1. Mimořádná schůze 21.10.2013 v 18.00 h – „Sociální bytové domy“ – viz samostatný zápis .  
  
2. Oprava komunikace podél hřbitova – provedeno. 
 
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, s.r.o. žádají o úplné omezení bez výjimek. KMČ č. 1 jednohlasně podporuje výše uve-
dený 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 
zastavěné plochy značkami obytné zón.y 

- Na jednání se dne 7.10.2013 dostavil zástupce firmy Školagro, s.r.o. p. Němec s vyjasněním zámě-
rů na řešení dopravní obslužnosti, požádají o pronájem části pole, aby se vyhnuli průjezdu výše 
jmenovaných ulic. 

- KMČ projednala žádost Školagro, s.r.o., Autodoprava Ta lášek, firem v nájmu p. Grygárka o 
dočasnou výjimku k omezení vjezdu p řes výše uvedené ulice. KM Č byla jednohlasn ě proti 
odstran ění značek omezující vjezd vozidel nad 3,5 t, ale souhlasí poměrem 5:4 hlas ům s ud ě-
lením výjimky výše uvedeným žadatel ům s časovým omezením do 28.2.2014, k řešení ná-
hradní komunikace. 

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

busových zastávek a přechodů pro chodce. Bylo prodlouženo stav. povolení na vybudování kanalizace 
v ul. Heydukova – odb. investic vyhlásil VŘ na PD umístění zastávek a přechodů. Návrh řešení rekon-
strukce ul. Hejdukova a Frajtova náměstí viz. situa ční nákres ve výv ěsce. 

 
5. obyvatelé ul. Jablonského žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvýšeného provozu a 

chybějících přechodů pro chodce –  odb. dopravy zadal studii proveditelnosti - trvá  
 
6. 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. 

 
7. Společnost FARMAK, a.s. Olomouc předala zprávu o aktuálním stavu sanací starých ekologických zá-

těží a o aktuálním stavu znečištění podzemních vod – informace ve výv ěskách , příp. v podrobněj-
ší elektronické podobě u členů komise. 

 
8. KMČ informuje občany o zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek, které působí v Černovíře. 
 
9. KMČ požádala Městskou policii o častější preventivní obhlídky kolem hřbitova a prostoru před SŚ logis-

tiky a chemie. 
 
10. Příprava Černovírské ročenky 2013 – komise pověřuje PhDr. Hovadíka jednáním s tiskárnou na tisk 

ročenky. 
 
11. Statutární m ěsto Olomouc  - žádosti: 

- pronájem – souhlas s pronájmy zahrádek v lok. Jezuitská, č.j. SMOL/Maj/22/5397/2011/Pr 
Komise nemá námitek proti pronájmu. 



- pronájem – souhlas s pronájmy zahrádek v lok. Horní rybník, č.j. SMOL/Maj/22/5397 /2011/Pr 
Komise nemá námitek proti pronájmu. 

- prodej pozemku ul. U Hradiska, č.j. SMOL/Maj/22/4632/2013/Sk 
Komise nemá námitek. 

 
11. 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 
- KMČ žádá o opravu lavičky na dětském hřišti v ul. U Stavu – trvá  
- požadavek na umíst ění značky „cyklisté v obou sm ěrech“ v ul. Severní 
- požadavek na řešení vhodného p řístupu návšt ěvníků ke kontejneru na h řbitov ě 
 

VI. Ukončení:  
Předseda ukončil schůzku v 21.10 h. 

 
Příští sch ůzka se bude konat  2.prosince 2013 v 18.00 hod. – v  has. zbrojnici v Černoví ře. 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


