
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1  ČERNOVÍR – KLÁŠTERNÍ HRADISKO 
  Zápis ze sch ůzky 
 
I. Zahájení 

KMČ č.1 svolala schůzku dne 3.4.2017 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 
 
II. Prezence:   pí Spurná Svobodová zahájila schůzku 

Přítomni: PhDr. J. Hovadík, Ing. D. Calábková, Bc., Ing. Chrenko, RNDr. I. Lakomá, D. Paroulek, 
Mgr. P. Michálek, A. Spurná Svobodová, DiS., PaedDr. I. Dokoupilová, L. Kudličková,  

Omluveni:   Ing. Z. Bláťák 
Nepřitomni:  Ing. J. Kropáč, MBA, Mgr. V. Holický 
Hosté:   MP č 198, pí Švecová, Košťálová, Hansmanová 
 

III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  - bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  
 
1. V případě hlášení poruch/oprav ve řejného osv ětlení, nepo řádku na stanovištích t říděného od-

padu, apod. žádáme ob čany, aby kontaktovali Technické služby m ěsta Olomouce: Dispe čer-
ská služba – 585 700 047 (6-15hod.) pracovní dny, o statní dny a čas - 605 201 686. 

 

2. KMČ upozor ňuje ob čany, že mají povinnost uschovávat nádoby na odpady (popelnice) na sv ůj 
pozemek a nesmí je nechávat p řed domem na obecním pozemku. 

 

 POZOR ZMĚNA HARMONOGRAMU ODVOZU PLASTU A PAPÍRU OD 1.1.2017 – KAŽDÁ LICHÁ 
STŘEDA!!! 

  

 SBĚROVÁ SOBOTA 8. DUBNA 2017 Frajtovo nám. u stanovišt ě tříděné odpadu  
  

3. Předseda KMČ se pravidelně účastní jednání pracovní skupiny ve věci protipovodňových opatření 
etapa III. – Černovír.  www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu 

 

4. KMČ informuje občany, že mají možnost navštívit web www.cernovir.cz  a facebookové stránky 
www.facebook.com/komisecernovir  

 

5.  KMČ na základě podnětů občanů žádá o vybudování stanoviště na tříděný odpad u křižovatky ulic 
Hlušovická x U Háje dle již jednou projednávaného návrhu – realizace cca zá ří/říjen 2017. 

 

6. Obyvatelé ul. Jablonského žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvýšeného provozu 
a chybějících přechodů pro chodce. Přechod pro chodce na  ulici Jablonského –  aktuáln ě se 
zpracovává projektová dokumentace, realizace nejd říve 2018/2019. 

 

7.  KMČ č.1 žádá o realizaci níže uvedených investi čních akcí  
1.  priorita Ulice Severní/Na Partkách rekonstrukce kanalizační sítě a vodovodu (platné stavební po
  volení - KMČ žádá od roku 2008). 
2.  priorita Benýškova/Lamblova vybudování kanalizační sítě (KMČ žádá od roku 2009) 
3.  priorita Na Sezníku vybudování kanalizační sítě (KMČ žádá od roku 2009) 
4.  Žitná vybudování kanalizační sítě 
5.  Stratilova rekonstrukce vozovky, vybudování chodníků, vybudování kanalizační sítě (možnost sla
 dění s opravou plynofikační sítě v ulici Stratilova dle plánu RWE) 
  

8. KMČ byla seznámena s dokumentem „Optimalizace sítě MHD v Olomouci“. V návrhu nových jízdních 
řádů MHD došlo k výraznému omezení linek především na konečné zastávce v  Černovíře. KMČ č.1 
vyhodnotila tyto navrhované změny jako naprosto neadekvátní a na podnět obyvatel vyvolá jednání 
s kompetentními zástupci MMOL. KMČ prostřednictvím Ing. Calábkové vystoupila na jednání zastupi-
telstva města Olomouce dne 14. 3. 2016. Ing. Bláťák jednal s vedoucím Oddělení koncepce veřejné 
infrastruktury a dopravního inženýrství Odboru koncepce a rozvoje Ing. Luňáčkem.  

 

 Schůzky KMČ dne 2.5.2016 se zúčastnili RNDr. Jakubec, náměstek primátora, v jehož kompetenci je 
Odbor koncepce a rozvoje a Ing. Luňáček, vedoucí Oddělení koncepce veřejné infrastruktury a do-
pravního inženýrství Odboru koncepce a rozvoje. Tito kompetentní lidé nám potvrdili, že žádost KMČ 
(změna konečné linky č.20 z Farmaku na konečnou do Černovíra ve stávajícím rozsahu jízdních řádů 



s tím, že tato linka bude nadále v určitých časech zajíždět na zastávky Stratilova a Farmak) bude ak-
ceptována a bude zakomponována do aktualizace dokumentu „Optimalizace sítě MHD v Olomouci“. 
Tato aktualizace bude provedena k 15.12. 2016. KMČ č.1 podá připomínky k návrhu jízdních řádů a 
podněty k jejich změnám.  

 
Dne 6.2.2017 byla KMČ seznámena s aktualizací dokumentu „Optimalizace sítě MHD v Olomouci“ na 
základě připomínek, viz odstavec výše. Stávající linka autobusu č. 22 (29 spojů), která má být zruše-
na (a 13 spojů linky č. 15), celkem tedy 42 spojů, je v navrhované aktualizaci nahrazena spoji linky č. 
15 (3 spoje), linky č. 20 (16 spojů směr centrum) a linky č.21 (16 spojů k Hl. vlakovému nádraží a 21 
spojů směr Lazce/Šibeník),celkem tedy 56 spojů z konečné zastávky v Ćernovíře. 
Přítomní občané Černovíra nechtějí být „odtrženi“ od autobusového spojení s Lazcemi. Na jednání 
KMČ týkající se optimalizace MHD padl návrh, že linka č. 17 by mohla zajíždět na konečnou do Čer-
novíra, případně tam mít konečnou zastávku. Alternativním návrhem je převést dle již jednou vzne-
seného požadavku KMČ konečnou linky č. 20 z konečné zastávky Farmak na konečnou zastávku 
Černovír v plném rozsahu spojů s tím, že na Farmak by zajížděly pouze vybrané spoje. Technickým a 
organizačním problémem je u výše uvedených řešení kapacita konečné zastávky v Černovíře, kde se 
nemohou potkávat dva spoje v jeden čas.  
Občané, kteří navštívili schůzi, souhlasí se současným jízdním řádem a nechtějí tyto změny. KMČ č.1  
žádá kompetentní osoby, aby se jednání týkající se Optimalizace MHD na SMOL zúčastňoval zá-
stupce KMČ č.1. Příští jednání KMČ se zástupci MMOL na téma MHD by mělo být cca v září/říjnu 
2017. Interní analýzu ohledně MHD zpracuje p. Calábková – kdo bude chtít tak se může zapojit do 
sčítaní cestujících linky č. 22. Během letošního roku, také proběhne sčítání zadané od SMOL a 
DPMO. Analýza byla odeslána p. Lu ňáčkovi (vedoucí odd ělení koncepce ve řejné infrastruktury 
a dopravního inženýrství MMOL). 
SOUČASNÝ STAV LINEK MHD BUDE PLATIT CCA DO ROKU 2021. Předseda KM Č pověřuje 
k jednání se zástupci MMOL ve v ěci tohoto bodu paní Ing. Calábkovou jako zástupce K MČ č.1. 

 

9. Na základě informací p. Dostála z DPMO ve v ěci řešení optimalizace MHD, KM Č žádá o rekon-
strukci kone čné zastávky v Černoví ře, která podle informací nevyhovuje stávajícím norm ám. 
Na této zastávce se stala smrtelná nehoda. 

 
10. KMČ žádá o op ětovnou instalaci dopravních zna ček B 13 Zákaz vjezdu (nad 3,5t) na ulici Źit-

ná/Malé Vl činy.  
 

11. Na základě podnětu obyvatel KMČ zjistí možnost vybudování hřiště pro děti u lesa viz. Příloha „Zá-
jemci o d ětské h řišt ě“  cca 70 obyvatel. Realizace h řišt ě z důvodů vypracování projektové do-
kumentace reálná cca v roce 2018/2019 (na rok 2017 jsou již hřiště k realizaci vybrána). Vlastní ini-
ciativou nelze vybudovat pískoviště, ani jiné prvky - musí splňovat hygienické normy. 

 

12. KMČ žádá o vybudování označení místních důležitých cílů (rozcestník) a umístění laviček na Frajtově 
náměstí. V této věci pověřila jednáním člena KMČ V. Holického a  J. Kropáče.   

 

13. KMČ žádá na základě podnětů občanů ulice U Stavu a Frajtova náměstí o úpravy dopravního řešení 
oblasti Frajtovo náměstí x ulice U Stavu, KMČ žádá o vypracování studie dopravního řešení toho-
to území.  – v jednání. 

 

14. Statutární m ěsto Olomouc – žádosti odb. majetkoprávního: 
 SMOL/077302/2017/OMAJ/MR/Sac  - KMČ nemá námitek proti žádosti spolku Jánák-český skaut 

k prodeji případně darování nemovitých věcí ve vlastnictví SMOL popsaných v příloze č.1.2.3. 10 pro 
 

15. KMČ schválila jednohlasn ě k realizaci opravu chodníku na ulici Pe řinova – Černovírská ve 
směru od Hasi čské zbrojnice – realizace: duben/kv ěten 2017. 

 
16. KMČ děkuje za úklid části lesa u Černovírského nadjezdu: Ondřeji Maršíkovi, Ondřeji Fialovi, Davidu 

Kratochvílovi, Martinu Švecovi, Tereze Hasmanové, Michalu Pocklanovi, Kamilu  Füke, Karlu Pazde-
rovi. 

 

Různé: 
- KMČ č. 1 žádá občany, aby upozorňovali na propadlé překopy komunikací a chodníků – do 2 let je 

možno reklamovat opravy 



- požadavky KM Č na ořez strom ů – ulice Heydukova, chodník k Lazeckému mostu a str om 
v ulici U Stavu, který brání sv ětlu ve řejného osv ětlení a zakrývá dopravní zna čky. 

- v měsíci b řeznu prob ěhl post řik proti larvám komár ů v Černovírském lese 
- KMČ žádá o obnovení vodorovného zna čení „P řechod pro chodce“ v m ěstské části Černo-

vír/Klašterní Hradisko  
  

V. Ukončení:  
Pí Spurná Svobodová ukončila schůzku KMČ v 19:20 hod. 

 
Příští sch ůzka se bude konat v úterý 2. kv ětna  2017 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černoví ře. 
 
Zapsal:   Anna Spurná Svobodová, DiS. 
Zápis schválil:  Anna Spurná Svobodová, DiS 
 
 
 
 


