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

Zahájení
KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 8.4.2013 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. SvobodováSpurná DiS., Ing. Cupák, p. Ryzner, Bc. Ing. Chrenko
Nepřítomen: F. Polák
Hosté:
MP č. 187 – p. Bartek , pí Košťálová, p. Kratochvíla, manželé Švecovi, pí Smékalová, p. Smékal, p. Svoboda, p. Sach, Hausmanová Lenka, Hausmanová Petra

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise - bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

Sběrová sobota proběhne 11.5. 2013 na stanovišti ul. Stratilova x U Stavu. KMČ č. 1 se
připojuje k žádosti o konání podzimní sběrné soboty.

2.

Návrh KMČ č. 1 na odvolání člena komise p. F. Poláka – z důvodu trvalé absence na jednání
komise. KMČ č. 1 zároveň podává návrh na přijetí nového člena komise pí Janu Košťálovou,
Malé Vlčiny 3, Olomouc – Černovír.

3.

Oprava komunikace podél hřbitova – bude provedena oprava povrchu na jaře 2013.

4.

Informace ke stížnosti obyvatel ul. Polní, Žitná a Malé Vlčiny na zvýšený průjezd nákladních aut
a traktorů:
- na základě jednání dne 12.3.2013 na odboru dopravy MMOL podávají obyvatelé výše uvedených ulic nesouhlas s navrženým tonážním omezením přes ulice Polní a Žitná
s navrhovanou výjimkou pro Školagro, žádají o úplné omezení bez výjimek. KMČ č. 1 jednohlasně podporuje výše uvedený návrh obyvatel Polní, Žitná a Malé Vlčiny. KMČ č. 1 také
podala návrh na umístění značek zákazu vozidel nad 3,5 t ze strany ulice Žitná směrem
k zadní bráně do bývalého areálu ŠS
- dopravní obslužnost lokality navrhuje KMČ řešit zjednosměrněním ul. Polní a Žitná a označením zastavěné plochy značkami obytné zóny

5.

Dne 13.3.2013 proběhlo jednání ve věci přípravy projektu rekonstrukce komunikace v ul. Heydukova a na Frajtově nám. ohledně umístění autobusových zastávek a přechodů pro chodce. Bylo
prodlouženo stavební povolení na vybudování kanalizace v ul. Heydukova.

6.

Různé:
- komise podala objednávku na každoroční postřik larev komárů v Černovírském lese – proběhne dle klimatických podmínek
- komise podporuje návrh na rozšíření přístřešku (pergoly) v areálu hasičské zbrojnice
- komise schválila příspěvek na dětské atrakce ve výši 5 tis. Kč na Dětský den a kácení máje
- komise schválila příspěvek na Letní dětský tábor mladých hasičů ve výši 2 tis. Kč
- umístění sběrné poštovní schránky na konečné stanici autobusů ul. Hlušovická - schváleno
- obyvatelé ul. Jablonského opakovaně žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut,
zvýšeného provozu a chybějících přechodů pro chodce – v řešení

7.

Statutární město Olomouc - žádosti:
- prodej pozemku zahrádka v lok. Za Moravou, č.j. SMOL/Maj/22/4922/2009/Pr
Komise nemá námitek.
- pronájem zahrádky v ul. Heydukova, č.j. SMOL/Maj/22/930/2013/Pr
Komise nemá námitek.

-

-

-

výpůjčka pozemků – rybníček a okolí – péče o přír. památku, č.j.
SMOL/Maj/22/4013/2008/Čí
Komise nemá námitek.
pronájem pozemků – umístění reklamních plakátovacích ploch, č.j. Maj-EM/40/2004/Sk
Komise nemá námitek.
výpůjčka pozemku v ul. Peřinova kolem RD – budoucí pronájem centra Klokánek, č.j.
SMOL/Maj/22/286/2013/Čí
Komise nemá námitek.
prodej pozemku v ul. Na Sezníku u garáží, č.j. SMOL/Maj/22/522/2013/Pr
Komise nemá námitek.

V.

Úkoly:
- členové komise předali návrhy na opravy chodníku a nákup služeb z přidělených finančních prostředků
- možnost zakoupení signalizační tabule na měření rychlosti (radaru) z finančních prostředků komise – v jednání
- možnost umístění zrcadla na křižovatce ul. Černovírská, Petřkova, Peřinova (u kapličky) –
v jednání

VI.

Ukončení:
Předseda ukončil schůzku v 20.35 h.

Příští schůzka se bude konat 6.května 2013 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černovíře.
Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ing. Zdeněk Blaťák

