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

Zahájení
KMČ č.1 svolala schůzku dne 8.1.2018 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II.

Prezence: předseda KMČ Ing. Blaťák zahájil schůzku
Přítomni: Ing. J. Kropáč. MBA, PhDr. J. Hovadík, Ing. D. Calábková, Bc., Ing. Chrenko, Mgr. P.
Michálek, A. Spurná Svobodová, DiS., PaedDr. I. Dokoupilová, RNDr. I. Lakomá, Mgr.
V. Holický, L. Kudličková, Ing. L. Chmela, Ph.D. ,D. Paroulek. Ing. J. Kropáč, MBA
Hosté:
MP č. 211,150

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise - bez připomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

V případě hlášení poruch/oprav veřejného osvětlení, nepořádku na stanovištích tříděného odpadu
apod. žádáme občany, aby kontaktovali Technické služby města Olomouce: Dispečerská služba –
585 700 047 (6-15hod.) pracovní dny, ostatní dny a čas - 605 201 686.

2.

KMČ upozorňuje občany, že mají povinnost uschovávat nádoby na odpady (popelnice) na svůj
pozemek a nesmí je nechávat před domem na obecním pozemku.

3.

Předseda KMČ se pravidelně účastní jednání pracovní skupiny ve věci protipovodňových opatření
etapa III. – Černovír. www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu

4.

KMČ informuje občany, že mají možnost navštívit web www.cernovir.cz a facebookové stránky
www.facebook.com/komisecernovir

5.

Občané Černovíra/Klášterního Hradiska mají možnost umístění smutečního oznámení do vývěsek
KMČ, telefonní kontakt: p. Blaťák 731 468 802, pí Spurná Svobodová 608 423 500, pí Lakomá
606 666 168.

6.

KMČ na základě podnětů občanů žádá o vybudování stanoviště na tříděný odpad u křižovatky ulic
Hlušovická x U Háje dle projednávaného návrhu – realizace cca květen/červen 2018.

7.

Obyvatelé ul. Jablonského žádají o řešení neustálého překračování rychlosti aut, zvýšeného provozu
a chybějících přechodů pro chodce. Přechod pro chodce na ulici Jablonského – je zpracována
projektová dokumentace, realizace nejdříve 2018/2019.

8.

KMČ č.1 žádá o realizaci níže uvedených investičních akcí
1. priorita Ulice Severní/Na Partkách rekonstrukce kanalizační sítě a vodovodu (platné stavební povolení - KMČ žádá od roku 2008). Předpokládaná realizace 2018.
2. priorita Benýškova/Lamblova vybudování kanalizační sítě (KMČ žádá od roku 2009)
3. priorita Na Sezníku vybudování kanalizační sítě (KMČ žádá od roku 2009)
4. Žitná vybudování kanalizační sítě
5. Stratilova rekonstrukce vozovky, vybudování chodníků, vybudování kanalizační sítě (možnost
sladění s opravou plynofikační sítě v ulici Stratilova dle plánu RWE)

9.

KMČ byla seznámena s dokumentem „Optimalizace sítě MHD v Olomouci“. V návrhu nových jízdních
řádů MHD došlo k výraznému omezení linek především na konečné zastávce v Černovíře. KMČ č.1
vyhodnotila tyto navrhované změny jako naprosto neadekvátní a na podnět obyvatel vyvolá jednání
s kompetentními zástupci MMOL. Dne 6.2.2017 byla KMČ seznámena s aktualizací dokumentu „Optimalizace sítě MHD v Olomouci“ na základě připomínek, viz odstavec výše. Stávající linka autobusu
č. 22 (29 spojů), která má být zrušena (a 13 spojů linky č. 15), celkem tedy 42 spojů, je v navrhované
aktualizaci nahrazena spoji linky č. 15 (3 spoje), linky č. 20 (16 spojů směr centrum) a linky č.21 (16
spojů k Hl. vlakovému nádraží a 21 spojů směr Lazce/Šibeník), celkem tedy 56 spojů z konečné zastávky v Ćernovíře. KMČ nadále hledá řešení této situace. Byly vzneseny další připomínky a návrhy
ze strany KMČ, které budou zapracovány do nejbližší aktualizace výše uvedeného dokumentu na
podzim roku 2018. Současný stav jízdních řádů linek MHD bude platný do roku cca 2021.

10.

Na základě informací p. Dostála z DPMO ve věci řešení optimalizace MHD, KMČ žádá o rekonstrukci
konečné zastávky v Černovíře, která podle informací nevyhovuje stávajícím normám. KMČ žádá o
zpracování studie rekonstrukce konečné zastávky Černovír, z důvodu splnění požadavků na provoz
autobusů na této zastávce.

11.

Na základě podnětu obyvatel KMČ zjistí možnost vybudování hřiště pro děti u lesa viz. Příloha „Zájemci o dětské hřiště“ cca 70 obyvatel. Realizace hřiště z důvodů vypracování projektové dokumentace reálná cca v roce 2018/2019 (na rok 2017/2018 jsou již hřiště k realizaci vybrána).

12.

KMČ žádá o vybudování označení místních důležitých cílů (rozcestník) a umístění laviček na Frajtově
náměstí. Lavičky budou umístěny podle dispozice KMČ - realizace jaro 2018. Pan Hovadík byl pověřen vytvořením mapy důležitých kulturních a historických cílů v Černovíře a nejbližším okolí.

13.

KMČ žádá na základě podnětů občanů ulice U Stavu a Frajtova náměstí o úpravy dopravního řešení
oblasti Frajtovo náměstí x ulice U Stavu. KMČ žádá o vypracování studie dopravního řešení tohoto
území – v řešení.

14.

Obyvatelé ulice Stratilova žádají o umístění dopravní značky IP 26a „Obytná zóna“ v ulici U
Stavu.

15.

KMČ žádá MPO o kontrolu dodržování „Vyhlášky týkající se pití alkoholu na veřejnosti“ u obchodu na Frajtově náměstí. KMČ vyzývá obyvatele, aby v případě porušování výše uvedené vyhlášky volali linku 156 - Městská policie Olomouc.

16.

KMČ žádá zástupce SMOL o umístění velkokapacitní nádoby na smíšený komunální odpad do prostor u vstupu do Černovírského lesa na ulici U Háje. Žádost byla zamítnuta z důvodu umístění velkokapacitní nádoby na odlehlé místo z důvodu vandalství.

17.

Černovírská ročenka 2017 bude k dispozici na přelomu ledna/února 2018 na obvyklých místech: Trafika a obchod na Frajtově náměstí a na Detašovaném pracovišti.

18.

KMČ schválila plán činnosti čerpání finančních prostředků na rok 2018. Hlasování 13,0,0.

19.

KMČ schválila k realizaci opravu chodníku na ulici Černovírská. Hlasování 13,0,0.

20.

Pozvánka na plesy v Černovíře, KMČ věnuje na každý ples sponzorský dar.
20.1. 2018 Sokol a ZŠ Černovír
27.1. 2018 Slovan Černovír
17.2. 2018 SDH Černovír

21.

Termíny schůzek KMČ v roce 2018 – vždy první pondělí v měsíci z níže uvedenými výjimkami.
8.1., 5.2., 5.3., 3.4.(Út), 9.5.(St), 4.6., 9.7., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12. Z důvodu jarních prázdnin posunula KMČ schůzku z 5.3. na 12.3. 2018.

22.

Volby prezidenta republiky budou probíhat ve dnech 12. a 13.1.2018 (14-22hod, 8-14hod.) případné druhé kolo 26. a 27. ledna v ZŠ Petřkova 3.

Různé:
- KMČ č. 1 žádá občany, aby upozorňovali na propadlé překopy komunikací a chodníků – do 2 let je
možno reklamovat opravy
- Na Detašovaném pracovišti je možnost zdarma vyzvednout tašky na tříděný odpad (sklo, papír, plast)
- KMČ apeluje na občany, parkující svá osobní auta před domy, aby byl zachován alespoň minimální
průchod na chodníku (včetně průjezdu kočárku)
V.

Ukončení:
Ing. Blaťák ukončil schůzku KMČ v 19:30 hod.

Příští schůzka se bude konat v pondělí 5.února 2018 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici v Černovíře.
Zapsala:
Zápis schválil:

Anna Spurná Svobodová, DiS.
Ing. Zdeněk Blaťák

