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

I.

Zahájení
KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 6.10.2014 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II.

Prezence - předseda KMČ zahájil schůzku
Přítomni:
předseda Ing. Z. Blaťák, D. Rudolfová, Ing. Cupák, A. Spurná Svobodová DiS, PhDr. Hovadík, Mgr. J. Košťálová, Ing. J. Kropáč, p. Ryzner, Bc. Ing. Chrenko,

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:
- Školagro podalo žádost o SP na vybudování náhradní přístupové cesty z areálu bývalého ŠS. Je
zpracovaný projekt, vyřizují se povolení a je podaná žádost na MmOL – odb.ÚP- trvá.
- na výzvu občanů komise požádala Městskou policii Olomouc a Polici ČR o namátkové kontroly
dodržování dopravních předpisů na ul. Malé Vlčiny a Žitná
- KMČ požádala o přemístění značky B2 na vhodnější místo na křižovatku ul. Hlušovická a Polní.

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. Komise většinou hlasů odsouhlasila navrhovaný projekt k realizaci. PD je ve fázi zpracování,
žádost o stavební povolení bude podána v nejbližších měsících - trvá.

3.

Obyvatelé ul. Jablonského žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvýšeného provozu a
chybějících přechodů pro chodce. KMČ žádá o vybudování přechodů - trvá. K výše uvedeným bodům
č. 2 a 3 KMČ založila petici, kterou mohou občané podpořit podpisem přímo u členů KMČ nebo na
veřejných místech v Černovíře (v obchodě, ve stánku PNS, v MŠ, ZŠ atd.)

4.

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 – trvá.

5.

V nejbližších měsících 2014 proběhne rekonstrukce lávky přes řeku Moravu spojující Černovír a Lazce,
přibližně týden bude lávka uzavřena - trvá.

6.

Návrh na investiční akce 2015 – pořadí a akce zůstávají stejné – dobudování a rekonstrukce kanalizačních sítí ul. Heydukova, Benýškova, Lamblova, Severní, Na Partkách a Na Sezníku.

7.

KMČ požádala na podnět občanů stav. odbor MMOL o prověření stavby na pozemcích parc. č. 48/4
a 16/1 vedle Hasičské zbrojnice.

8.

KMČ informuje občany o zrušení podzimních sběrových sobot. Na základě tohoto byla provozní
doba sběrných dvorů v Hodolanech a Neředíně rozšířena na Po-So 9-17 h a v Ne 9-13 h.

9.

Členové KMČ byli seznámeni s informacemi o projektu „Riziková území při extrémních přívalových
srážkách“.

10.

Ve dnech 10.-11.10.2014 proběhnou komunální volby do zastupitelstva města Olomouce, volební
místnost je v ZŠ Petřkova. V pátek od 14.00-22.00 h a v sobotu od 8.00 -14.00 h.

11.

Různé:
- 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
- požadavek na řešení vhodného přístupu návštěvníků ke kontejneru na hřbitově – trvá
- KMČ č. 1 požaduje výsadbu zeleně – v ul. U Hradiska před budovou SZeŠ a na Frajtově nám. Také
požaduje ořez třešně na konečné zastávky v ul. Na Partkách a ořez stromů za kostelem na Frajtově
nám. – v řešení

-

VI.

KMČ žádá o zbudování stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad v místě Hlušovická 28 (kontejnery v tomto místě jsou umístěny na travnaté ploše) - trvá
KMČ žádá o rekonstrukci/natření sloupů veřejného osvětlení na ulicích Hlušovická, U Háje a na
komunikaci směrem k lesu - trvá.

Ukončení:
Předseda KMČ ukončil schůzku v 19.20 h.

Příští schůzka se bude konat 3.listopadu 2014 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černovíře.

Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ing. Zdeněk Blaťák

