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

 
 
I. Zahájení 

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne  16.3.2015 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 
 
II. Prezence  -   předseda KMČ zahájil schůzku 

Přítomni:    předseda Ing. Z. Blaťák, Ing. J. Kropáč, A. Spurná Svobodová, DiS, L. Kudličková, Bc. Ing. 
R. Chrenko, Ing. L. Chmela, PhDr. J. Hovadík, RNDr. I. Lakomá, Ing. D. Calábková, D. Pa-
roulek 

Omluveni:  p. I. Dokoupilová   Nepřítomni:  V. Holický, Mgr. P. Michálek 
Hosté:  MP – pí Tolarová, p. Zahrada  
 

III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  - bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  
 
1. 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. 

 
2. 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 předány na MMOL – Petiční akce klasně podpořena, návrhy budou zařazeny do investičních akcí. 

 
3. 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, čeká se na 
rekonstrukci železni čního nadjezdu v Černoví ře a ukon čení rekonstrukce železni čního koridoru. 

 
4. V průběhu letních prázdnin dojde v budově ZŠ Černovír k přestavbě bývalého bytu školníka na oddělení 

Mateřské školy o kapacitě cca 15 dětí. 
  
5. Černovírská ročenka 2014 - ročenka je k dipozici na obvyklých místech (stánek PNS , detašované 

pracovišt ě v hasi čské zbrojnici, v obchod ě na ul. Černovírská a u členů komise). 
 
6.  Na základě podnětu p. Zahrady KMČ č. 1 zjistí informace k plánované komunikaci v ulici Stratilova a také 

k aktuálnímu stavu protipovodňových hrází. 
 
7. KMČ č. 1 děkuje dlouholetým členům za práci v komisi městské části jmenovitě: p. Rýznerovi, Ing. Cupá-

kovi, pí Rudolfové a Mgr. Košťálové. 
 
8. 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.– 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 
 
9. Termíny sch ůzek KMČ č. 1: 13. 4., 4. 5., 1. 6., 13. 7., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12.  

     
VI. Ukončení:  

Předseda KMČ ukončil schůzku v 19.20 hod. 
 
Příští sch ůzka se bude konat v pond ělí 13.dubna  2015 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v  Černoví ře. 
 
Zapsala:   Anna Spurná Svobodová, DiS. 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


