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

 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne  3.2.2014 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 
 
II. Prezence  -  předseda KMČ zahájil schůzku 

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

 Omluven:     Bc. Ing. Chrenko 
 Hosté: MP Tolanová M., p. Němec - Školagro, p. Čamek, obyvatelé ul. U Stavu a Frajtovo nám. 
   
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  - bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  
 
1 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 zóny 

- KMČ projednala žádost Školagro, s.r.o., Autodoprava Talášek, firem v nájmu p. Grygárka o dočas-
nou výjimku k omezení vjezdu přes výše uvedené ulice. KMČ byla jednohlasně proti odstranění 
značek omezující vjezd vozidel nad 3,5 t, ale souhlasí poměrem 5:4 hlasům s udělením výjimky vý-
še uvedeným žadatelům s časovým omezením do 28.2.2014 k řešení náhradní komunikace. 

- Zástupci dot čených ulic i nadále vyslovují nesouhlas s dopravním  řešením, ale jsou ochotni 
tolerovat výjimku pr ůjezdu vozidel nejpozd ěji do 28.2.2014.  

- Zástupce Školagra p. N ěmec p řišel informovat komisi s postupem řešení dopravní situace.  
 

2. 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. situační nákres ve vývěsce – v jednání . Občané dot če-
ných ulic se vyjád řili k projektové dokumentaci a jejich p řipomínky budou p ředány. 

 
3. Obyvatelé ul. Jablonského žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvýšeného provozu a 

chybějících přechodů pro chodce –  odb. dopravy zadal studii proveditelnosti - trvá  
 
4. 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 – návaznost na vybudování nového mostu přes želez-
niční trať v Černovírském lese – realizace p ředpokládána v roce 2015  

 
5. Černovírská ročenka 2013 – distribuce na obvyklých místech – stánek PNS, obchod U Smékalů, deta-

šované pracoviště MMOL v hasičské zbrojnici. 
 
6. Společenský ples 2014 v Černoví ře: 

15.2. Sbor dobrovolných hasičů – hasičská zbrojnice Občané jsou srde čně zváni. 
 

7. Statutární m ěsto Olomouc  - žádost: 
- prodej pozemku v lok. Hrubé lísky – Školagro, vybudování cesty z panelů, č.j. SMOL/Maj/22/ 

5795/2013/Pr Komise nesouhlasí s prodejem, navrhuje dlouhodobý p ronájem pozemku. 
- žádost o vstup na pozemky města poblíž cyklostezky – sdružení Sagittaria – ochrana přírody, č.j. 

SMOL/005927/2014/OMAJ/MRPD/Vys Komise nemá námitek. 
 
 
 
 
 



8. Různé: 
- p. Skýva upozornil na propadlou vozovku v ul. Na Se zníku, kde je hlavní uzáv ěr vody, komise 

žádá o kontrolu, aby nedošlo k havárii vody a na po škozený chodník pr ůjezdem kamion ů 
- KMČ požádalo o opravy komunikací Na Hrázi, U Stavu - v řešení, bude provedeno v pol. 2014 
- 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 lavi čky na d ětském h řišti v ul. U Stavu – trvá 
- požadavek na umíst ění značky „Cyklisté v obou sm ěrech“ v ul. Severní - trvá 
- požadavek na řešení vhodného p řístupu návšt ěvníků ke kontejneru na h řbitov ě – trvá 
- požadavek na umíst ění dopravní zna čky „P3 Konec hlavní pozemní komunikace“ nebi „IP22 

Změna místní úpravy“ v míst ě za křižovatkou Čerovírská/Na Sezníku 
 

VI. Ukončení:  
Předseda KMČ ukončil schůzku v 20.00 h. 

 
Příští sch ůzka se bude konat  3.b řezna 2014 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černoví ře. 
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


