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

Zahájení
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 1.2. 2016 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II.

Prezence - předseda KMČ zahájil schůzku
Přítomni:
Ing. Z. Blaťák, PhDr. J. Hovadík, Ing. D. Calábková, Bc., Ing. Chrenko, L. Kudličková, RNDr.
I. Lakomá,. Spurná Svobodová, DiS., Ing. J. Kropáč, PaedDr. I. Dokoupilová, Ing. L. Chmela, Ph.D., Mgr. V. Holický
Nepřítomni: Mgr. P.Michálek
Omluveni: D. Paroulek
Hosté:
MP p. Jaroslav Kouřil 221, M. Burke, H. Smékalová

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise - bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

KMČ žádá o umístění nové nástěnky pro potřeby KMČ na Frajtově náměstí u zastávky MHD a odpadkového koše u stánku PNS.

2.

Obyvatelé ul. Jablonského žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvýšeného provozu a
chybějících přechodů pro chodce. KMČ žádá o vybudování přechodů. Přechod pro chodce u zastávky Klášterní Hradisko – u Vojenské nemocnice by měl být realizován v roce 2016.

3.

KMČ žádá o řešení povrchu komunikace od ul. U Háje směrem k lesu v souvislosti s vybudováním cyklostezky v Černovírském lese směrem k Hlušovicím. Rekonstrukce povrchu komunikace proběhne po ukončení rekonstrukce železničního nadjezdu a železničního koridoru. Předpokládaný termín rekonstrukce
komunikace ulice U Háje směrem k lesu je 6-9/2016.

4.

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

5.

Návrh KMČ č.1 na plán investičních akcí na rok 2016
1. priorita Ulice Severní/Na Partkách rekonstrukce kanalizační sítě a vodovodu (platné stavební povolení)
2. priorita Benýškova/Lamblova dobudování kanalizační sítě (zařazeno do plánu projektové dokumentace
na rok 2016)
3. priorita Na Sezníku dobudování kanalizační sítě (zařazeno do plánu projektové dokumentace na 2016)

6.

MMOL informovala KMČ o plánovaných změnách IDOS. Bližší informace občanům budou zveřejněny po
schůzce KMČ, konané dne 7.3.2016.

7.

Černovírská ročenka je k dispozici na obvyklých místech - obchod na Frajtově náměstí, stánek PNS,
Detašované pracoviště na Hasičské zbrojnici.

8.

Termíny plesů a společenských akcí
20.2. 2016 ve 20hod. SDH Černovír (Hasičská zbrojnice)
MMOL prostřednictvím KMČ věnovala na tyto společenské akce věcný dar do tomboly.

9.

Na základě podnětu obyvatel KMČ zjistí možnost rekonstrukce / vybudování hřiště pro děti u lesa.

10.

Z důvodu množících se dotazů, týkajících se znečišťování ovzduší tepelnými zdroji je potřeba postupovat
občansko právní cestou na základě § 1012 a § 1013 občanského zákoníku č 89/2012 sb. (soud) případně
podáním oznámení na spáchání přestupku proti § 17 zákona o ochraně ovzduší (Policie ČR, MP Olomouc)

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 a dozor u přechodů pro chodce na Frajtově náměstí v době cca 7.20 – 7.50 v souvislosti s novými přechody pro chodce a souvisejícím příjezdem dětí do ZŠ a MŠ Petříkova.

V.

Ukončení:
Předseda KMČ ukončil schůzku v 20.00 hod.

Příští schůzka se bude konat v pondělí 7. března 2016 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černovíře.
Zapsal:
Zápis schválil:

Anna Spurná Svobodová, DiS.
Ing. Zdeněk Blaťák

