KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR - HRADISKO
Zápis ze schůzky
I.

Zahájení
KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 5.3.2012 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II.

Prezence - předseda zahájil schůzku.
Přítomni: Ing. Z. Blaťák, D. Rudolfová, PhDr. Hovadík, Ing. Kropáč, A. Svobodová DiS., Ing.
Cupák, p. Ryzner
Omluven: Bc. Ing. Chrenko
Nepřítomen: F. Polák
Hosté: Městská policie č. 178, p. Paroulek

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise - bez připomínek.

IV.
1.

Zápis z jednání komise
Magistrát m. Olomouce vydal obecně závaznou vyhlášku č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích. Občané při porušení této vyhlášky se
mohou obracet na městskou policii tel.č. 156.

2.

Informace - „Komunikace a inž. sítě“ v ul. Žitná, Polní a Malé Vlčiny – dopr. přístupnost.
Odbor dopravy vyzval KMČ č. 1 k vyjádření k návrhům MMOL:
• staveništní doprava Malé Vlčiny – komise doporučuje vést dopravu k uvažované výstavbě
Malé Vlčiny přes průmyslový areál bývalého ŠS ve směru kolem hřbitova od Farmaku. Původní navrženou trasu MMOL nedoporučuje, protože by dopravně zatížila ul. Peřinova, Černovírská a Hlušovická a trasa směrem k lesu je nezpevněná komunikace s nevyhovující
únosností a naprosto nevhodná pro vjezd těžké techniky.
• zjednosměrnění ul. Žitná a Polní případně vytvoření tzv. „obytné zóny“ – KMČ č. 1 vyzývá
občany, aby se vyjádřili k těmto variantám řešení. Stanoviska je možné sdělit na příštím jednání komise dne 2.4.2012 v 18.00 v Hasičské zbrojnici v Černovíře.

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 výtluků v r. 2012.
Oprava ul. A. Stratila – bude provedena oprava recyklátem - trvá.

5.

Statutární město Olomouc - žádosti:
- o prodej pozemků na Černé cestě – býv. kasárny, č.j. SMOL/Maj/22/258/2012/Š,
SMOL/Maj/22/259/2012/Š, SMOL/Maj/22/260/2012/Š
Komise nesouhlasí s prodejem, doporučuje pronájem.

6.

Návrhy na realizaci inv. akcí v r. 2012 - komise se usnesla navrhnout další akce – návrhy na
přípravu vypracování projekt. dokumentací na dobudování kanalizací v ul. Na Sezníku, Benýškova a Lamblova.

7.

Různé:
- komise se usnesla zajistit vymalování zděné zastávky na Frajtově nám. vedle stánku PNS
a ponechat lavičky do doby, než se vyřeší návrh kryté zastávky
komise žádá o vystavení objednávky na hubení komárů ve stádiu larev v černovírském lese ve spolupráci s KMČ Týneček, Pavlovičky a Chválkovice
- p. Paroulek se přišel informovat ohledně připojení vodovodu ke svému domu a na umístění retardéru v ul. U Stavu, kde se nachází dětské hřiště.
Úkoly:
členové komise připraví návrhy na využití finančních prostředků určených pro KMČ č. 1 na
menší opravy na r. 2012 - trvá
členové komise připraví návrhy na kácení zeleně a náletových dřevin – trvá
- z důvodu přípravy nové prezentace KMČ č. 1 na webových stránkách MMOL prosíme občany, o zapůjčení dobových fotografií týkajících se historie Černovíra

V.

VI.

Ukončení: Předseda ukončil schůzku v 20.15 h.

Příští schůzka se bude konat 2.dubna 2012 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černovíře.
Zapsala:
Dagmar Rudolfová
Zápis schválil:
Ing. Zdeněk Blaťák

