
 
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1  ČERNOVÍR – KLÁŠTERNÍ HRADISKO 

Zápis ze sch ůzky 
 

 
 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne  1.12.2014 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 
 
II. Prezence  -   předseda KMČ zahájil schůzku 

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

Hosté:  pí Bortlíková, MP – pí Tolarová, p. Nováček 
  
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 vybudovalo náhradní přístupovou cestu z areálu bývalého ŠS.  
- na výzvu občanů komise požádala Městskou policii Olomouc a Polici ČR o namátkové kontroly dodr-

žování dopravních předpisů na ul. Malé Vlčiny, Polní 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 autobu-
sových zastávek a přechodů pro chodce. Bylo prodlouženo stav. povolení na vybudování kanalizace v ul. 
Heydukova. Komise většinou hlasů odsouhlasila navrhovaný projekt k realizaci. Žádost o stavební povo-
lení podána - trvá. 

 
3. Obyvatelé ul. Jablonského žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvýšeného provozu a 

chybějících přechodů pro chodce. KMČ žádá o vybudování p řechod ů - trvá. K výše uvedeným bodům 
č. 2 a 3 KMČ založila petici za „Rekonstrukci Frajtova nám. a vybudování přechodů pro chodce“. Petiční 
archy p ředány na MMOL. 

 
4. KMČ žádá o řešení povrchu komunikace od ul. U Háje směrem k lesu v souvislosti budováním cyklos-

tezky v Černovírském lese směrem k Hlušovicím - napojení cyklostezky z Černovíra – trvá. 
  
5. Návrh termín ů schůzek KMČ č. 1 na rok 2015: 
 12.1.; 2.2.; , 2.3.; 13.4.; 4.5.; 1.6.; 13.7.; 7.9.; 5.10.; 2.11.; 7.12. 

 
6. Prověření stavby na pozemcích parc. č. 48/4 a 16/1 vedle Hasičské zbrojnice. Dle informace bude stavba 

přemístěna do 11.11.2014 - prob ěhlo . 
 
7. KMČ navrhuje jako nového člena komise Mgr. Tomáše Ryznera, Hlušovická 2, Olomouc, nar. 17.7.1984, 

poměr hlasů 6 pro, 2 se zdrželi - trvá . 
 
8.  Informace – dne 12.12.2014 od 14.00 – 22.00 h prob ěhne v ZŠ Pet řkova hlasování v místním refe-

rendu statutárního m ěsta Olomouce  „O regulaci hazardu“. 
 
9. Příprava Černovírské ro čenky 2014 – komise pov ěřuje PhDr. Hovadíka jejím redigováním a jedná-

ním s tiskárnou na tisk ro čenky - pokra čuje. 
 
10. Statutární m ěsto Olomouc – žádosti odb. majetkoprávního: 
 -     odprodej pozemku – zahrady ul Heydukova, č.j. SMOL/219321/2014/OMAJ/MRPD/Ind 
 Komise nemá námitek.   
 Žádost o budoucí pronájem pozemků města (pacht) – zahrádky k.ú. Klášterní Hradisko 

- č.j. SMOL/240316/2014/OMAJ/MRPD/Při 
 Komise nemá námitek. 
 



11. Různé:  
− KMČ č. 1 žádá občany, aby upozorňovali na propadlé překopy komunikací a chodníků – do 2 let se 

dají reklamovat opravy 
− komise podporuje návrh na rozšíření přístřešku (pergoly) v areálu hasičské zbrojnice – v řešení  
− 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. – bude provedeno zima 2014/jaro 2015 

− 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 ko-
munikaci směrem k lesu – jaro 2015 

− KMČ upozor ňuje ob čany, že se po Černoví ře a Klášterním Hradisku pohybuje muž, nabízející 
palivové d říví, vybírá zálohy, ale d říví nedodá 

− Informace – spole čenské plesy 
   - Sobota 10.1.2015 TJ Slovan Černovír v Sokolovn ě 
   - Sobota 24.1.2015 Sokol Černovír spole čně se ZŠ Petříkova v Sokolovn ě 

  - Sobota  14.2.2015 Sbor dobrovolných hasi čů v Hasičské zbrojnici 
    KMČ odsouhlasila nákup v ěcných dar ů do tombol.   
 

VI. Ukončení:  
Předseda KMČ ukončil schůzku v 20.15 h. 

 
 
 
Příští sch ůzka se bude konat v pond ělí 12.ledna 2015 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černoví ře. 
 
 
 

KMČ č. 1 přeje všem ob čanům Černovíru a Klášterního Hra-
diska š ťastné a veselé vánoce a mnoho št ěstí v novém roce 
2015. 
 
 
Zapsala:   Dagmar Rudolfová 
 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


