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

KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 2.11. 2015 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 
 
II. Prezence  -   předseda KMČ zahájil schůzku 

Přítomni:    Ing. Blaťák, PhDr. J. Hovadík, Ing. D. Calábková, Mgr. P. Michálek, CSc., Bc., Ing. Chrenko, 
PaedDr. I. Dokoupilová, Ing. L. Chmela, Ph.D. , RNDr. I. Lakomá, D. Paroulek, A. Spurná 
Svobodová, DiS., Ing. J. Kropáč 

Nepřítomni:  L. Kudličková; Mgr. V. Holický 
Hosté:  pí Tolarová,175, 
 

III. 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 chod-

ce. 6/2015 výběr zhotovitele. Předpokládaná realizace 7 – 12/2015. Aktuální informa ce: 28.11 (sobo-
ta) – 29.11. (ned ěle) 2015 bude probíhat pokládka asfaltové vrstvy s výlukou provozu MHD – tzn., 
že v těchto dnech nebudou jezdit autobusy. Více informací naleznete ve výv ěskách KM Č a na 
stránkách www.olomouc.eu. KM Č u této akce dále žádá o umíst ění nové nást ěnky pro pot řeby 
KMČ na Frajtov ě náměstí vedle stánku PNS. 

 
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. 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. Aktuáln ě se pracuje na projektové do-
kumentaci p řechodu 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 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 korido-
ru.Termín realizace 9/2015 – 4/2016 

 
4. Kontakt na Technické služby města Olomouce:  
 Dispe čerská  služba – 585 700 047 (6-15hod.)pracovní dny, ostatn í dny a čas - 605 201 686. 

KMČ Rozhodovala o konání sběrové soboty mezi variantami jaro/podzim, případně ponechání stejného 
stavu. 

 
5. Návrh KM Č č.1 na plán investi čních akcí na rok 2016 
 1. priorita Ulice Severní/Na Partkách rekonstrukce kanalizační sítě a vodovodu 
 2. priorita Benýškova/Lamblova dobudování kanalizační sítě 
 3. priorita Na Sezníku dobudování kanalizační sítě  
 
6. KMČ byla oslovena s žádostí k lince číslo 15 o vyjádření ke zrušení spoje v 7.33hod. směr Černovír-

Farmak. KMČ bude požadovat posílení linky číslo 15 v odpoledních hodinách. MMOL bude informovat 
KMČ o plánovaných změnách IDOS dne 9.12.2015. 

 
7. Statutární m ěsto Olomouc – žádosti odb. majetkoprávního:  
 - SMOL/220003/2015/OMAJ/MRPD/Škv Komise nemá námitek proti prodeji, 11 pro  
 
Různé:  

− KMČ č. 1 žádá občany, aby upozorňovali na propadlé překopy komunikací a chodníků – do 2 let se 
dají reklamovat opravy 

− KMČ žádá MPO o kontrolu dodržování „Vyhlášky týkající se pití alkoholu na veřejnosti“ u obchodu na 
Frajtově náměstí.   

V. Ukončení:  
Předseda KMČ ukončil schůzku v 19.45 hod. 

 
Příští sch ůzka se bude konat v pond ělí 2.listopadu 2015 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici  v Černoví ře. 
 
Zapsal:   Anna Spurná Svobodová, DiS. 
Zápis schválil:  Ing. Zdeněk Blaťák 


