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

 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne  3.6.2013 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 
 
II. Prezence  - předseda zahájil schůzku.  

Přítomni:    předseda Ing. Z. Blaťák, D. Rudolfová, Ing. Cupák, Ing. Kropáč, A. Spurná Svobodová 
DiS., p. Ryzner, Bc. Ing. Chrenko, J. Košťálová,  

 Omluven:     PhDr. Hovadík      
 Hosté: MP č. 198 – p. Štěpán, p. Jiří Košík – OS Senior-Activity  
   
III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  - bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  

 
1. Oprava komunikace podél hřbitova – bude provedena oprava povrchu na ja ře 2013. 
 
2. Informace ke stížnosti obyvatel ul. Polní, Žitná a Malé Vlčiny na zvýšený průjezd automobilů: 

- na základě jednání dne 12.3.2013 na odboru dopravy MMOL podávají obyvatelé výše uvede-
ných ulic nesouhlas s navrženým tonážním omezením přes ulice Polní a Žitná s navrhovanou vý-
jimkou 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 zna-
ček 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 

 
3. Příprava 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 – trvá . 

 
4. Pan Jiří Košík z Občanského sdružení Senior.Activity informoval komisi o dokončení Rodinného háje 

2 – Venkovní katedrála a také o dalších aktivitách a plánech – biokoridor, další háje apod. Informoval 
i o pořádání akce Senioři bez hranic – leták ve výv ěskách. 

 
5. Různé: 

- KMČ požádalo o vymalování zastávky na Frajtov ě nám. 
- KMČ č. 1 žádá občany, aby upozorňovali na propadlé překopy komunikací a chodníků – do 2 let 

se dají reklamovat opravy 
- byl přijat návrh KMČ na opravu chodníku na ul. Peřinova – prob ěhne 06/2013  
- na žádost KMČ proběhlo obnovení vyznačení přechodů na Frajtově nám. 
- komise podpořila návrh na rozšíření přístřešku (pergoly) v areálu hasičské zbrojnice – v řešení 
- na žádost KM Č byla míst ěna sběrná poštovní schránky na kone čné stanici autobus ů ul. 

Hlušovická   
- obyvatelé ul. Jablonského opakovaně žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvý-

šeného provozu a chybějících přechodů pro chodce – trvá  
- předseda KM Č žádá o p řidělení 1 ks ovlada če brány do vjezdu areálu hasi čské zbrojnice – 

z důvodu možnosti vjezdu členů komise a p říp. host ů v dob ě konání sch ůzek KMČ č. 1. 
 
V. Úkoly: 

- zakoupení signal. tabule na měření rychlosti (radaru) z fin. prostředků komise - schváleno  
- umístění zrcadla na křižovatce ul. Černovírská, Petřkova, Peřinova (u kapličky) – schváleno  

 
VI. Ukončení:  

Předseda ukončil schůzku v 19.30 h. 
 
Příští sch ůzka se bude konat  8. července 2013 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černoví ře. 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


