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

 

I. Zahájení 
KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 6.2.2012 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 

 

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

bodová DiS., Ing. Cupák, p. Ryzner  
 Omluven:  Ing. Kropáč                                                Nepřítomen: F. Polák 
 Hosté:        Městská policie č. 178, pprap. Čech – Policie ČR 
   
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  - bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  
1. Magistrát m. Olomouce vydal obecně závaznou vyhlášku č. 9/2011 o zákazu konzumace alko-

holických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích.  Občané při porušení této vyhlášky se 
mohou obracet na městskou policii tel.č. 156. 

 
2.  „Komunikace a inž. sítě“ v ul. Žitná, Polní a Malé Vlčiny – dopr. přístupnost. V řešení. 
 
3. Návrhy KMČ č. 1 na drobné opravy: 

- požadavek na nátěry sloupů veř. osvětlení – ul. Stratilova, Frajtovo nám., U Stavu – trvá.  
 
4. Oprava povrchu komunikace podél hřbitova – bude provedena oprava výtluk ů v r. 2012.  

Oprava ul. A. Stratila – bude provedena oprava recyklátem - trvá . 
 
5. Investiční akce na rok 2012. Komise rozhodla v uplatňování navržených inv. akcí z roku 2011. 
 
6. Černovírská ročenka 2011 - probíhá distribuce.  
 
7. Statutární město Olomouc - žádosti: 

- o výpůjčku nebo příp. pronájem pozemku org. JUNÁK – Černá Cesta, č.j. SMOL/Maj/22/ 
6880/2011/Bra  - Komise souhlasí  

- o prodej pozemku ul. Peřinova – zahrádka, č.j. SMOL/Maj/22/162/2012/Š 
Komise souhlasí. 

- o prodej pozemku – ul. Jablonského – u hráze řeky Moravy č.j. SMOL/Maj/22/246/2012/Pr 
        Komise souhlasí za p ředpokladu, že SMOL nemá s pozemkem jiné zám ěry. 
 
8. 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 – v řešení.   

 
9. Pozvánka na společenské akce: 

- 18.2.2012 v 20.00 h se bude konat bál, který pořádá SDH Černovír v Hasičské zbrojnici 
Černovír. 

 
V. Úkoly: 

- Členové komise připraví návrhy na využití finančních prostředků určených pro KMČ č. 1 na 
menší opravy na r. 2012. 

- Členové komise připraví návrhy na kácení zeleně a náletových dřevin. 
- Jako investi ční prioritu v rámci programu " Realizace investičních akcí dle požadavků 

KMČ" se komise jednohlasn ě usnesla navrhnout realizaci akce „Dobudování kanal i-
zace v ul. Heydukova“ v r. 2012.   

 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 20.15 h. 
 
Příští sch ůzka se bude konat  5.b řezna 2012 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černoví ře. 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


