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

 

I. Zahájení 
KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne  9.7.2012 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 

 

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

vá-Spurná DiS., Ing. Cupák, Bc. Ing. Chrenko, p. Ryzner                                                     
 Nepřítomen: F. Polák 
 Hosté: Městská policie č. 187 – p. Bartek, obyvatelé ul. Malé Vlčiny – Hansmanová L., 

Hansmanová P., manželé Košťálovi, manželé Smékalovi, p. Chrástecký, p. Jiří 
Košík – OS Senior-activity 

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

 
1. Informace - „Komunikace a inž. sít ě“ v ul. Žitná, Polní a Malé Vl činy – dopr. p řístupnost.  

Staveništní doprava Malé Vlčiny – komise doporučuje vést dopravu k uvažované výstavbě Malé 
Vlčiny přes průmyslový areál bývalého ŠS ve směru kolem hřbitova od FARMAKU – trvá . 
 

2. Návrhy KMČ č. 1 na drobné opravy: 
- nátěry sloupů veř. osvětlení – ul. Stratilova, Frajtovo nám., U Stavu – prob ěhlo.  

 
3. Oprava povrchu komunikace podél hřbitova – bude provedena oprava výtluk ů v r. 2012.  
 
4. Informace od Jiřího Košíka předsedy Občanského sdružení Senior-activity zabývající se zlepšo-

vání ŽP v katastru Černovír. Podal informaci o jejich aktivitách – akce Hromův dub – Strom roku 
2010, budování tzv. rodinných hájů, pořádání výletů po okolí Černovíra, obnovení mokřadních 
tůní apod. Pan Jiří Košík předložil komisi návrh na vybudování Rodinného háje 2 a požádal ko-
misi o podporu tohoto projektu. Komise jednohlasn ě vyjád řila podporu.  

 
5. Stížnost občanů z ul. Malé Vlčiny: 

- žádost o prověření opakovaného rušení nočního klidu – v areálu býv. ŠS Černovír probíhá 
výroba štěpků, které se drtí a nakládají těžkou technikou v nočních hodinách i o víkendech. 
Občané žádají KMČ o prověření, zda tyto firmy mají oprávnění na práci v noci a na možnost 
odhlučnění od bytové zástavby.    

 
6. Různé: 

- Informace – dlouholetý člen a bývalý velitel SDH Černovír p.Jan Šťota získal ocenění Ce-
nu města Olomouce za r. 2011 

- vymalování zděné zastávky na Frajtově nám. vedle stánku PNS – zajišt ěno  
- umístění retardéru v ul. U Stavu u dětského hřiště – schváleno  
- požadavek na řešení situace se stavem budovy Dělnického domu - probíhá  
- instalace odpadkových košů na kraji lesa - oblast vstupu do lesa a h řišt ě bylo za řazeno 

do pravidelného úklidu TSMO v m ěsíční period ě 
- vyčištění kanalizačních vpustí – v případě jednotlivých vpustí a jejich zanesení/havarijním 

stavu - každý občan si může dát požadavek na TSMO 
- předseda KMČ zjistí možnosti omezení dopravy na hrázi řeky Moravy na základě stížnosti 

p. Dokoupila (osazení kamenů na vjezdu na hráz od točny autobusů). 
 
7. Statutární město Olomouc - žádosti: 

- pronájem pozemku – travní porost ŠkolAgro, č.j. SMOL/Maj/22/2884/2012/Pr 
 Komise souhlasí. 

- prodej pozemku lokalita Za Moravou, č.j. SMOL/Maj/22/3566/2012/Pr 
Komise souhlasí. 

- prodej pozemku – ul. Pasteurova – parkování, č.j. SMOL/Maj/22/2982/2012/Pr 
        Komise souhlasí , ale upozor ňuje na možnou kolizi s budování možné komunikace. 
 



- prodej pozemku ul.Heydukova –parkování, zahrada, č.j. SMOL/Maj/22/3027/2012/Pr 
Komise nesouhlasí do doby zpracování projektu řešení p řeložení zastávek MHD. 

- prodej pozemku – ul. Žitná – zázemí k domu – č.j. SMOL/Maj/22/3202/2012/Pr 
Komise nesouhlasí – zásah do stávající místní komun ikace. 

 
 
V. Úkoly: 

- využití finančních prostředků KMČ č. 1 r. 2012: proběhnou opravy chodníků v ul. Severní a 
Na Hrázi – bude realizováno TSMO  

- z důvodu přípravy nové prezentace KMČ č. 1 na webových stránkách MMOL vyzýváme 
občany, o zapůjčení dobových fotografií týkajících se historie Černovíra 

 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 21.05 h. 
 
Příští sch ůzka se bude konat  3.zá ří 2012 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černoví ře. 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


