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

 
 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 2.3.2009 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici 
v Černovíře. 

 
II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  

 
Přítomni:    předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, p. Ryzner, p. Nakládal, Ing. Chrenko, Ing. Kro-

páč 
Omluven:  Ing. Cupák, PhDr. Hovadík 
Hosté:  Městská policie č. 038, p. Horný, pí Strnadová, pí Kovářová, pí Kukučková, p. 

Březina, pí Krajíčková, pí Kostorková, pí Nezvalová 
  
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise   

Předseda přečetl zápis z minulé schůzky.   
Bez připomínek.  

 
IV. Zápis z jednání komise  
 
1. Komise děkuje občanům za úklid chodníků v zimním období. 
  
2. Informace: 

• Oznámení o projednání návrhu na změnu územního plánu – k nahlédnutí na odboru 
koncepce a rozvoje MmOl v ul. Hynaisova od 16.2. – 18.3.2009. 

• Opatření Městské policie Olomouc k eliminaci stání vozidel na rizikových místech v 
Olomouci. 

• Vyplňování karet pro odbor ochrany – rizikové faktory. 
• Komise se seznámila s výzvou k předpokládání projekt. námětů do Integrovaného plánu 

rozvoje města „Atraktivní konkurenceschopná Olomouc“. 
Komise bere na v ědomí.  

 
3. Návrhy na pojmenování nov ě vznikající ulice: 
 Komise navrhuje k výběru následující názvy: 
 U Zahrádek, Malé Vlčiny, Východní, Za Dědinou  

 
4. Statutární m ěsto Olomouc: 

-  prodej pozemku v ul. Černá cesta, č.j. SmOl/Maj/22/7777/2009/Ha 
Komise doporu čuje pouze pronájem. 
 
- odprodej soukromých pozemků městu, SmOl/Maj/22/5215/2008/To 

 Komise souhlasí a doporu čuje. 
 
5. Magistrát m ěsta Olomouce – rozkopávky: 

- rozkopávka – ul. Heydukova – havárie vodovod. řadu, č.j. SmOl/OPK/79/353/2009/Št 
Komise bere na v ědomí.  

 
V.  Úkoly:  

- vytipovat kritická míst stání vozidel v Černovíře – eliminace stání na kritických místech 
 

VI. Různé: 
 Připomínky a požadavky ob čanů: 

• Dělnický dům – občané požadují zabezpečení proti vniknutí nežádoucích osob 
• kanalizace Heydukova ul. – urgence výstavby 



• označení přechodů na Frajtově nám. a u autobusové zastávky na Hejdukově ulici svis-
lými dopravními značkami a předláždění přechodů odlišnou dlažbou 

• dokončení povrchu komunikace v ul. U Staré Moravy dle projektové dokumentace 
• osazení informativní značky „Zóna jízdy zprava“ 
• umístění varovných značek u Základní a Mateřské školy v ul. Petřkova 
•     vyloučení těžké kamionové dopravy z ulic Peřinova a Černovírská 
                                                                                                                                                  
Komise bere na v ědomí.  
 

 
VII. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 20.20 hod.  
 

Příští sch ůzka se bude konat  6.dubna 2009 v 18.00 hod. v hasi čské zbrojnici .  
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ladislav Řoutil 


