
 
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1  ČERNOVÍR – KLÁŠTERNÍ HRADISKO 

Zápis ze sch ůzky 
 

 
 
I. Zahájení  

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne  12.1.2015 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 
 
II. Prezence  -   předseda KMČ zahájil schůzku 

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

Omluven:      Mgr. J. Košťálová 
Hosté:  MP – p. Juřička 
 

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: 

- Školagro vybudovalo náhradní přístupovou cestu z areálu bývalého ŠS.  
- na výzvu občanů komise požádala Městskou policii Olomouc a Polici ČR o namátkové kontroly dodr-

žování dopravních předpisů na ul. Malé Vlčiny, Polní a Žitná 
- KMČ požádala o přemístění značky B2 na vhodnější místo na křižovatku ul. Hlušovická a Polní. 

- k přemístění značky odb. dopravy nem ěl důvod, umíst ění značky vyhovuje normám a vhod-
nější místo/ m ěstský pozemek v míst ě není.  
  

2. Příprava projektu rekonstrukce komunikace v ul. Heydukova a na Frajtově nám. ohledně umístění autobu-
sových zastávek a přechodů pro chodce. Bylo prodlouženo stav. povolení na vybudování kanalizace v ul. 
Heydukova. Komise většinou hlasů odsouhlasila navrhovaný projekt k realizaci. Žádost o stavební povo-
lení podána - trvá. 

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

chybějících přechodů pro chodce. KMČ žádá o vybudování p řechod ů - trvá. K výše uvedeným bodům 
č. 2 a 3 KMČ založila petici za „Rekonstrukci Frajtova nám. a vybudování přechodů pro chodce“. Petiční 
archy předány na MMOL. Odpov ěď ze strany primátora – viz nást ěnky. 

 
4. KMČ žádá o řešení povrchu komunikace od ul. U Háje směrem k lesu v souvislosti budováním cyklos-

tezky v Černovírském lese směrem k Hlušovicím - napojení cyklostezky z Černovíra – trvá. 
  
5. KMČ navrhuje jako nového člena komise Mgr. Tomáše Ryznera, Hlušovická 2, Olomouc, nar. 17.7.1984, 

poměr hlasů 6 pro, 2 se zdrželi - trvá . 
 
6. Příprava Černovírské ročenky 2014 – komise pověřuje PhDr. Hovadíka jejím redigováním a jednáním 

s tiskárnou na tisk ročenky - pokračuje. Ročenka bude k dipozici na obvyklých místech (stánek P NS, 
detašované pracovišt ě v hasi čské zbrojnici, v obchod ě na ul. Černovírská a u členů komise) na 
přelomu ledna a února 2015.  

 
7. Různé:  

− KMČ č. 1 žádá občany, aby upozorňovali na propadlé překopy komunikací a chodníků – do 2 let se 
dají reklamovat opravy  

− komise podporuje návrh na rozšíření přístřešku (pergoly) v areálu hasičské zbrojnice – v řešení  
− KMČ č. 1 požaduje výsadbu zeleně – v ul. U Hradiska před budovou SZeŠ a na Frajtově nám. Také 

požaduje ořez třešně na konečné zastávky v ul. Na Partkách a ořez stromů za kostelem na Frajtově 
nám. – bude provedeno zima 2014/jaro 2015  

− KMČ žádá o zbudování stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad v místě Hlušovická 28 (kontejnery 
v tomto místě jsou umístěny na travnaté ploše) - trvá  

− KMČ žádá o rekonstrukci/natření sloupů veřejného osvětlení na ulicích Hlušovická, U Háje a na ko-
munikaci směrem k lesu – jaro 2015  

− KMČ upozorňuje občany, že po Černovíře pohybuje muž, nabízející palivové dříví, vybírá zálohy, ale 
dříví nedodá 

 



 
− Informace – spole čenské plesy 

- Sobota 24.1.2015 Sokol Černovír spole čně se ZŠ Petřkova v Sokolovn ě 
      - Sobota 14.2.2015 Sbor dobrovolných hasi čů v Hasičské zbrojnici 

   
    KMČ odsouhlasila nákup v ěcných dar ů do tombol.   
 
 

VI. Ukončení:  
Předseda KMČ ukončil schůzku v 19.45 h. 

 
Příští sch ůzka se bude konat v pond ělí 2.února 2015 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černoví ře. 
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


