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

I. Zahájení 
KMČ č. 1 svolala pravidelnou schůzku dne 11.7. 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, 
RNDr. I. Lakomá, PaedDr. I. Dokoupilová, D. Paroulek, Mgr. P. Michálek, 
L.Kudličková 

Omluveni : Ing. J. Kropáč, MBA, A. Spurná Svobodová, DiS., Ing. L. Chmela, Ph.D., Mgr.      
V. Holický, 

Hosté: MP č. 221 p. Kouřil  
 

III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise  - bez připomínek.  
 
IV. Zápis z jednání komise  
 
1. KMČ na základě podnětů občanů žádá KMČ o vybudování stanoviště na tříděný odpad u 

křižovatky ulic Hlušovická x U Háje dle již jednou projednávaného návrhu. – v řešení.  
 
2. Obyvatelé ul. Jablonského žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvýše-

ného provozu a chybějících přechodů pro chodce. Přechod pro chodce u zastávky 
Klášterní Hradisko – u Vojenské nemocnice by m ěl být realizován koncem roku 
2016. Přechod pro chodce na  ulici Jablonského –  aktuáln ě se zpracovává projek-
tová dokumentace.  

 
3. V případě hlášení poruch/oprav ve řejného osv ětlení, nepo řádku na stanovištích 

tříděného odpadu, apod. žádáme ob čany, aby kontaktovali Technické služby m ěs-
ta Olomouce: Dispe čerská služba – 585 700 047 (6-15hod.) pracovní dny,  ostatní 
dny a čas - 605 201 686. 

 
4.  KMČ č.1 žádá o realizaci níže uvedených investi čních akcí  

1. priorita Ulice Severní/Na Partkách rekonstrukce kanalizační sítě a vodovodu (platné 
stavební povolení) 
2. priorita Benýškova/Lamblova dobudování kanalizační sítě (zařazeno do plánu projek-
tové dokumentace na rok 2016) 
3. priorita Na Sezníku dobudování kanalizační sítě  
4. Žitná vybudování kanalizační sítě 
5. Stratilova rekonstrukce vozovky, vybudování chodníků, vybudování kanalizační sítě 
  

5. KMČ byla seznámena s dokumentem „Optimalizace sítě MHD v Olomouci“. V návrhu 
nových jízdních řádů MHD došlo k výraznému omezení linek především na konečné za-
stávce v  Černovíře. KMČ č.1 vyhodnotila tyto navrhované změny jako naprosto neade-
kvátní a na podnět obyvatel vyvolá jednání s kompetentními zástupci MMOL. KMČ pro-
střednictvím Ing. Calábkové vystoupila na jednání zastupitelstva města Olomouce dne 
14. 3. 2016. Ing. Bláťák jednal s vedoucím Oddělení koncepce veřejné infrastruktury a 
dopravního inženýrství Odboru koncepce a rozvoje Ing. Luňáčkem.  

 
 Schůzky KMČ dne 2.5.2016 se zú častnili RNDr. Jakubec, nám ěstek primátora, 

v jehož kompetenci je Odbor koncepce a rozvoje a In g. Luňáček, vedoucí Odd ělení 
koncepce ve řejné infrastruktury a dopravního inženýrství Odboru  koncepce a roz-



voje. Tito kompetentní lidé nám potvrdili, že žádos t KMČ (změna kone čné linky 
č.20 z Farmaku na kone čnou do Černovíra ve stávajícím rozsahu jízdních řádů 
s tím, že tato linka bude nadále v ur čitých časech zajížd ět na zastávky Stratilova a 
Farmak) bude akceptována a bude zakomponována do ak tualizace dokumentu 
„Optimalizace sít ě MHD v Olomouci“. Tato aktualizace bude provedena n a podzim 
roku 2016. KMČ č.1 podá připomínky k návrhu jízdních řádů a podněty k jejich změnám.  

 
 SOUČASNÝ STAV LINEK MHD BUDE PLATIT CCA DO ROKU 2021!!!  
 
6. Na základě podnětu obyvatel KMČ zjistí možnost vybudování hřiště pro děti u lesa viz. 

Příloha „Zájemci o d ětské h řiště“  cca 70 obyvatel. Realizace h řiště z důvodů vypra-
cování projektové dokumentace reálná cca v roce 201 9 (na rok 2017 jsou již hřiště 
k realizaci vybrána). 

 
7. KMČ se jednomyslně usnesla na plánu oprav: předláždění chodníku od Frajtova náměstí 

směrem na ulici Jablonského, po křižovatku s ulicí Stratilova a opravu přístupového 
chodníku a prostoru před „Památníkem obětí 1. a 2. sv. války.“ vedle Kostela Prokopa 
Holého. Předpokládaná realizace 6-9/2016.  

 
8. KMČ žádá o vybudování označení místních důležitých cílů (rozcestník) a umístění lavi-

ček na Frajtově náměstí. V této věci pověřila jednáním člena KMČ Mgr. V. Holického. 
 
9. KMČ žádá na základě podnětu obyvatel ulic U Stavu o stavební úpravy (obezdění) sta-

noviště kontejnerů tříděného odpadu a oplocení dětského hřiště v ulici U Stavu (chodí na 
něj volně pobíhající psi a znečišťují je). 

 
10. KMČ žádá na základě podnětů občanů ulice U Stavu a Frajtova náměstí o úpravy do-

pravního řešení oblasti Frajtovo náměstí x ulice U Stavu – v řešení.  
 
11. KMČ upozor ňuje ob čany, že mají povinnost uschovávat nádoby na odpady (popel-

nice) na sv ůj pozemek a nesmí je nechávat p řed domem na obecním pozemku. 
 
Různé: 

- žádost o ošetření / odstranění stromů na ulici Čelakovského (samostatně stojící lípa) a 
v prostoru hřiště u Černovírského lesa – v řešení . 

- v ulicích Žitná, Polní a Malé Vl činy urgují obyvatelé nedodržování dopravních 
předpis ů v obytné zón ě. KMČ žádá o m ěření rychlosti v ulicích Žitná a Malé Vl činy, 
Městská policie žádost KM Č není schopna realizovat, KM Č požádala o řešení věci 
Policii ČR. 

- KMČ č. 1 žádá občany, aby upozorňovali na propadlé překopy komunikací a chodníků – 
do 2 let je možno reklamovat opravy 

- KMČ žádá MPO o kontrolu dodržování „Vyhlášky týkající se pití alkoholu na ve řej-
nosti“  u obchodu na Frajtově náměstí a dozor u přechodů pro chodce na Frajtově ná-
městí v době cca 7.20 – 7.50 v souvislosti s novými přechody pro chodce a souvisejícím 
příjezdem dětí do ZŠ a MŠ Petřkova.   

     
V. Ukončení:  

Předseda KMČ ukončil schůzku v 20:00 hod. 
 
Příští sch ůzka se bude konat v pond ělí 5. září 2016 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici 
v Černoví ře. 
 
Zapsal:   Anna Spurná Svobodová, DiS. 
Zápis schválil: Ing. Zdeněk Blaťák 


