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

Zahájení
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 13.7.2015 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II.

III.

Prezence - předseda KMČ zahájil schůzku
Přítomni:
Ing. Blaťák, PhDr. J. Hovadík, Ing. D. Calábková, Mgr. P. Michálek, PaedDr. I. Dokoupilová,
CSc., Bc., Ing. Chrenko, L. Kudličková, Ing. L. Chmela, Ph.D., Mgr. V. Holický
Nepřítomni: Ing. J. Kropáč, A. Spurná Svobodová, DiS., RNDr. I. Lakomá, D. Paroulek
Hosté:
MP – pí Tolarová,
Kontrola zápisu z minulého jednání komise - bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

Rekonstrukce Heydukova/Frajtovo nám., ohledně umístění autobusových zastávek a přechodů pro chodce. 6/2015 výběr zhotovitele. Předpokládaná realizace 7 – 11/2015..

2.

Obyvatelé ul. Jablonského žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvýšeného provozu a
chybějících přechodů pro chodce. KMČ žádá o vybudování přechodů. K výše uvedeným bodům č. 1 a 2
KMČ založila petici za „Rekonstrukci Frajtova nám. a vybudování přechodů pro chodce“. Petiční akce
klasně podpořena, návrhy budou zařazeny do investičních akcí. Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci přechodu pro chodce u zastávky Klášterní Hradisko – u Vojenské nemocnice.

3.

KMČ žádá o řešení povrchu komunikace od ul. U Háje směrem k lesu v souvislosti s budováním cyklostezky v Černovírském lese směrem k Hlušovicím - napojení cyklostezky z Černovíra – trvá, čeká se na
rekonstrukci železničního nadjezdu v Černovíře a ukončení rekonstrukce železničního 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. Realizace 7 – 8 /2015.

5.

„Projekt třídění plastu a papíru“. Termíny svozu a informace pro zájemce jsou uvedeny ve vývěskách.
Bližší info: https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/odpadove-hospodarstvi/trideny-odpad

6.

Kontakt na Technické služby města Olomouce:
Dispečerská služba – 585 700 047 (6-15hod.)pracovní dny, ostatní dny a čas - 605 201 686.
Sběrová sobota 17. 10. 2015 Frajtovo náměstí

7.

KMČ žádá o umístění košů na psí exkrementy. – Nebude realizováno.

8.

Statutární město Olomouc – žádosti odb. majetkoprávního:
- S-SMOl/087520/2015/OMAJ/Cih - KMČ nesouhlasí s prodejem, nájmem, 8 proti, 1 se zdržel
- S-SMOl/132386/2015/OMAJ/Při – KMČ nesouhlasí s pachtem nemovité věci, 6 proti, 3 se zdrželi
- SMOl/075310/2015/MRPD/Lex – KMČ souhlasí s koupí nemovité věci, 8 pro, 1 se zdržel
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

V.

Ukončení:
Předseda KMČ ukončil schůzku v 19.40 hod.
Příští schůzka se bude konat v pondělí 7. září 2015 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černovíře.

Zapsal:
Zápis schválil:

Ing. Zdeněk Blaťák
Ing. Zdeněk Blaťák

