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

Zahájení
KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 3.3.2014 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II.

Prezence - předseda KMČ zahájil schůzku
Přítomni:
předseda Ing. Z. Blaťák, Ing. Kropáč, D. Rudolfová, Ing. Cupák, A. Spurná Svobodová
DiS., p. Ryzner, Mgr. J. Košťálová, PhDr. Hovadík, Bc. Ing. Chrenko
Hosté:
MP Tolanová M., p. Nováček, p. Němec, p. Babianek – zástupci Školagra, p. Ostrčil, zástupce za pí Serynovou (penzion), slečny Hansmanovy, pí Švecová, pí Krejčíková

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise - bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1

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 uvedených
ulic nesouhlas s navrženým tonážním omezením přes ulice Polní a Žitná s navrhovanou výjimkou
pro Školagro, s.r.o. žádají o úplné omezení bez výjimek. KMČ č. 1 jednohlasně podporuje výše
uvedený návrh obyvatel Polní, Žitná a Malé Vlčiny a 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
- KMČ projednala žádost Školagro, s.r.o., Autodoprava Talášek, firem v nájmu p. Grygárka o dočasnou výjimku k omezení vjezdu přes výše uvedené ulice. KMČ byla jednohlasně proti odstranění
značek omezující vjezd vozidel nad 3,5 t, souhlasí s udělením výjimky výše uvedeným žadatelům.
Zástupci dotčených ulic i nadále vyslovují nesouhlas s dopravním řešením, ale jsou ochotni tolerovat výjimku průjezdu vozidel nejpozději do 28. 2. 2014.
- Zástupci Školagra p. Němec a p. Babianek požádali o další výjimku značky omezující vjezd
vozidel nad 3,5 t do 30.6.2014. Komise poměrem hlasů 5 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování,
odsouhlasila povolení výjimky do 30. 6. 2014 s tím, že je to definitivní a konečné datum pro
povolení výjimky. Další prodloužení výjimky je ze strany KMČ již v tento okamžik zamítnuté.

2.

Příprava projektu rekonstrukce komunikace v ul. Heydukova a na Frajtově nám. ohledně umístění autobusových zastávek a přechodů pro chodce. Bylo prodlouženo stav. povolení na vybudování kanalizace
v ul. Heydukova – odb. investic vyhlásil VŘ na PD umístění zastávek a přechodů. Návrh řešení rekonstrukce ul. Hejdukova a Frajtova náměstí viz situační nákres ve vývěsce – v jednání. Občané dotčených
ulic se vyjádřili k projektové dokumentaci a jejich připomínky budou předány projektantovi. Komise většinou hlasů odsouhlasila navrhovaný projekt k realizaci.

3.

Obyvatelé ul. Jablonského žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvýšeného provozu a
chybějících přechodů pro chodce – odb. dopravy zadal studii proveditelnosti - trvá

4.

Na podnět pí Maršíkové KMČ žádá o řešení povrchu komunikace od ul. U Háje směrem k lesu
v souvislosti budováním cyklostezky v Černovírském lese směrem k Hlušovicím - napojení cyklostezky
z Černovíra a její využití cyklisty a in-line bruslaři – návaznost na vybudování nového mostu přes železniční trať v Černovírském lese – realizace přelom 2014/2015

5.

Během měsíců července a srpna 2014 proběhne rekonstrukce lávky přes řeku Moravu spojující
Černovír a Lazce, lávka bude cca 2 - 4 týdny pro pěší uzavřena.

6.

Sběrná sobota proběhne 19. 4. 2014 na rohu ul. Hlušovická a Na Partkách.

7.

Návrh na pojmenování ulice od SŠ logistiky po hlavní vjezd do a.s. FARMAK - ul. Na vlčinci.
Komise souhlasí s návrhem.

8.

KMČ č. 1 se zapojila do projektu – Riziková území při extrémních přívalových srážkách.

9.

Různé:
- p. Skýva upozornil na propadlou vozovku v ul. Na Sezníku, kde je hlavní uzávěr vody, komise
žádá o kontrolu, aby nedošlo k havárii vody, a upozorňuje na průjezdem kamionů poškozený
chodník – v řešení
- KMČ požádalo o opravy komunikací Na Hrázi, U Stavu - v řešení, bude provedeno v pol. 2014
- KMČ č. 1 žádá občany, aby upozorňovali na propadlé překopy komunikací a chodníků – do 2 let se
dají reklamovat opravy
- komise podpořila návrh na rozšíření přístřešku (pergoly) v areálu hasičské zbrojnice – v řešení
- KMČ žádá o opravu lavičky na dětském hřišti v ul. U Stavu – trvá
- požadavek na umístění značky „Cyklisté v obou směrech“ v ul. Severní - trvá
- požadavek na řešení vhodného přístupu návštěvníků ke kontejneru na hřbitově – trvá
- požadavek na umístění dopravní značky „P3 Konec hlavní pozemní komunikace“ nebo „IP22
Změna místní úpravy“ v místě za křižovatkou Čerovírská/Na Sezníku
- komise podá žádost na postřik proti komárům
- KMČ č. 1 požaduje výsadbu zeleně – u Klášterního Hradiska, na Frajtově nám. Také požaduje
ořez třešně na konečné zastávky v ul. Na partkách.
- V rámci drobných oprav z finančních prostředků přidělených KMČ č. 1 komise navrhuje
opravu chodníku v ul. Na Partkách.

VI.

Ukončení:
Předseda KMČ ukončil schůzku v 20.30 h.

Příští schůzka se bude konat 7.dubna 2014 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černovíře.

Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ing. Zdeněk Blaťák

