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

 

I. Zahájení 
KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 7.11.2011 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 

 

II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  
Přítomni:    předseda Ing. Z. Blaťák, D. Rudolfová, Ing. Chrenko, PhDr. Hovadík, , Ing. Kropáč 

A. Svobodová DiS., Ing. Cupák 
Nepřítomen: p. Ryzner – omluven, F. Polák 
Hosté:        Městská policie č. 187, Policie ČR 

   
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  - bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  

 
1. Omezení svozu bioodpadu v zimním období 2011-2012:  Informace ve vývěskách. 
 
2. Preventivní umístění radaru v ul. Jablonského – prob ěhlo v 1.týdnu v listopadu . 
 
3.  „Komunikace a inž. sítě“ v ul. Žitná, Polní a malé Vlčiny – dopr. přístupnost. Trvá. 
 
4. Uzavření Sběrového dvora v Neředíně – od 1.11.2011 znovu otev řen zrekonstruovaný 

sběrný dv ůr v Neředíně, otevírací doba úterý-sobota od 9.00 – 17.00 hod. 
 

5. Informace o dopravních značkách – spln ěno . 
 
6. Návrhy KMČ na opravu chodníků – prob ěhla realizace.  
 
7. Návrhy KMČ č. 1 na drobné opravy: 

- požadavek na nátěry sloupů veř. osvětlení – ul. Stratilova, Frajtovo nám., U Stavu – trvá.  
 
8. Připomínka JUDr. Jansy - návaznosti spojů linky č. 15 – požadavek byl spln ěn. 

 
9. - Komise žádá o opravu povrchu komunikace podél hřbitova – trvá. 

- Žádost o opravu ul. A. Stratila (pokračování ulice okolo RD podél hráze řeky Moravy) – trvá. 
 
10. Podpora výstavby „Multifunkčního hřiště“ v areálu Sokolovny – trvá . 
 
11. Zařazení areálu hasičské zbrojnice do plánu – bylo za řazeno do plánu na rok 2012. 
 
12. Investiční akce na rok 2012. Komise rozhodla v uplatňování navržených inv. akcí z roku 2011. 
 
13. Příprava Černovírské ročenky 2011 – komise pověřuje PhDr. Hovadíka jednáním s tiskárnou 

na tisk ročenky. 
 
14. Statutární město Olomouc: 

- žádost o pronájem zahrady v ul. Peřinova + pronájmy pozemků v lokalitě Jezuitská u řeky 
Moravy, č.j. SMOL/Maj/22/4584/2011/Pr Komise souhlasí. 

 
15. Různé: 

- komise vznáší požadavek na vymalování zděné zastávky na Frajtově nám. vedle stánku 
PNS a v rámci udržování pořádku byl podán návrh na možné odstranění lavičky v této 
zděné zastávce, příp.  její přemístění na protější zastávku 

 

VI. Ukončení:  
Předseda ukončil schůzku v 19.30 hod.  

 
Příští sch ůzka se bude konat  5.prosince 18.00 hod. – v has. z brojnici v Černoví ře. 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


