
 

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

KMČ č.1 svolala schůzku dne 1.4.2019 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře. 
 
II. Prezence: předseda Ing. Jan Smejkal zahájil schůzku  

Přítomni:  Ing. J. Smejkal, PhDr. J. Hovadík, Bc. Ing. R. Chrenko, RNDr. I. Lakomá, L. 
Stratil, A. Spurná Svobodová, DiS., Ing. Z. Blaťák, Mgr. P. Fojtík, Mgr. V. Ho-
lický, D. Paroulek, PaedDr. I. Dokoupilová 

Omluveni: Ing. J. Kropáč, MBA 
Hosté: MP 139,018  
   

III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise - bez připomínek. 
 
IV. Zápis z jednání – nové a v jednání 
 

1.  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. 

 
2.  KMČ na základě podnětů občanů žádá o vybudování stanoviště na tříděný odpad u křižo-

vatky ulic Hlušovická x U Háje. Stanoviště na tříděný odpad se nebude budovat na zvo-
leném místě z důvodu nesouhlasu majitele nemovitosti Hlušovická 25. Nová lokalita 
je vřešení odboru životního prostředí MMOl.  

 
3.  KMČ č.1 žádá o realizaci níže uvedených investičních akcí  

1.  priorita Ulice Severní/Na Partkách rekonstrukce kanalizační sítě a vodovodu (platné sta-
vební povolení - KMČ žádá od roku 2008). Realizace 10/18, předpokládané ukončení 
05/19.  
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 (KMČ žádá od roku 2016) 
5.  Stratilova rekonstrukce vozovky, vybudování chodníků, vybudování kanalizační sítě 
(možnost sladění s opravou plynofikační sítě v ulici Stratilova dle plánu RWE) (KMČ žádá 
od roku 2017) 
  

4. KMČ žádá o rekonstrukci konečné zastávky v Černovíře, která podle informací nevyhovuje 
současným normám. Žádost byla předána na MMOL a je zařazena do plánu rekon-
strukcí zastávek MHD –  proběhla realizace studie. 

 
5. Na základě podnětu obyvatel KMČ požádala o vybudování dětského hřiště u „Černovírské-

ho lesa“.  Realizace proběhne do června 2019. KMČ dále požádala o prověření mož-
nosti úpravy skluzavky a dosypaní štěrku na dětském hřišti na ulici U Stavu X Strati-
lova – v řešení.  

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

ho řešení oblasti Frajtovo náměstí x ulice U Stavu. KMČ žádá o vypracování studie doprav-
ního řešení  – v řešení. Členové komise byli seznámeni s vypracovanou studií. 

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

Stavu. – předpokládané osazení dopravní značkou v jarních měsících roku 2019.  



   
8. KMČ žádá o ořez větví: Lípa před kostelem a památníkem na Frajtově náměstí do výšky 3 

m. a  dále o ořez stromu před domem Hlušovická č.5. - v řešení, bude provedeno do 31. 
3. 2019. 

 Další kácení: 
 - ul. Jablonského (podél komunikace od Klašterního Hradiska směrem k Černovíru) – bříza 

10ks 
 - ul. Černovírská č.o. 18, - líska turecká (1ks) 
 - ul. Heydukova ( u vstupu pro cvičiště psů) topol (3ks) – kácení dle rozhodnutí adekvátní 

náhradní výsadba (3ks listnatých dřevin) bude provedena do 30.11. 2020 
 

9. KMČ žádá o opravu kříže na kapli Navštívení Panny Marie na Černovírské ulici. Restaurá-
torský záměr zpracován. Na začátku roku 2019 bude zahájeno výběrové řízení a následně 
realizace opravy.   

 
10. KMČ žádá o opravu křižovatky Sokolovská x Černá cesta. - v řešení. Požadavek byl předán 

na TSMO.  
  
11. Jarní sběrová sobota se bude konat 4. 5. 2019 na Lazcích na křižovatce ulic Tvrdíkova x 

Sládkova.  Podzimní sběrová sobota se bude konat v Černovíře 19. 10. 2019 na křižovatce 
ulic Stratilova x U Stavu.  

 
12. KMČ připravuje návrhy na využití přidělených finančních prostředků na estetizaci veřejného 

prostředí (směrovky, černé skládky, lavičky, odpadkové koše)  – v řešení.  
 
13. Vznik discgolfového hřiště na louce u dětského hřiště u sokolovny – realizováno a financová-

no Oddělením sportu MMOl  bez informování KMČ.  
 KMČ převzala stížnost občanů ze dne 29.3. 2019 – týkající se discgolfového hřiště – stíž-

nost bude předána na odbor sportu na MMOl. KMČ žádá o vyjádření zodpovědných osob.  
 
15. KMČ se zabývala stížností p. Rottera, týkající se discgolfového hřiště, které je v blízkosti dět-

ského hřiště – viz bod 13, parkovacích míst v ulici Stratilova – viz bod. 6 a černé skládky 
v blízkosti řeky Moravy – nahlášeno na TSMO. 

 
16. KMČ žádá o schůzku s oborníkem na územní plánování.  
 
17. Překop komunikace na ulici Peřinova – zasláno na TSMO.  
 
 
V. Informativní 
 
1. V případě hlášení poruch/oprav veřejného osvětlení, nepořádku na stanovištích tříděného 

odpadu apod. žádáme občany, aby kontaktovali Technické služby města Olomouce: Dispe-
čerská služba – 585 700 047 (6-15hod.) pracovní dny, ostatní dny a čas - 605 201 686, 
případně elektronicky: www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/ a vyplnili elektronický formulář 

 
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. Podrobné informace k probíhajícím stavebním pracím v souvislosti s protipovodňovými in-

formacemi včetně plánovaných etap jsou k dispozici na:  
www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu 

http://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/
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4. KMČ informuje občany, že mají možnost navštívit web www.cernovir.cz a facebookové 

stránky www.facebook.com/komisecernovir 
 
5. Žádáme zájemce z řad občanů, kteří se chtějí zúčastnit jednání KMČ, aby své připomínky, 

požadavky a dotazy přinesli v písemné podobě nebo poslali na emailovou adresu KMČ:  
kmc01@olomouc.eu 

 
6. Občané Černovíra/Klášterního Hradiska mají možnost umístění smutečního oznámení do 

vývěsek KMČ, telefonní kontakt: p. Smejkal 702 127 526, pí Spurná Svobodová 608 423 
500, pí Lakomá 606 666 168. 

 
7. Termíny schůzek KMČ v roce 2019 
 6.5., 3.6., 1.7., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12.   
 Schůzky budou probíhat vždy od 18 hod. v has. zbrojnici v Černovíře 
 
8. KMČ apeluje na občany, parkující svá osobní auta před domy, aby byl zachován alespoň 

minimální průchod na chodníku (včetně průjezdu kočárku). 
 
9. KMČ č. 1 žádá občany, aby upozorňovali na propadlé překopy komunikací a chodníků – do 

2 let je možno reklamovat opravy 
 
VI. Ukončení: 

Ing. Jan Smejkal ukončil schůzku KMČ v 19:45 hod. 
 
Příští schůzka se bude konat v pondělí 6.  května  2019 v 18.00 hod. – v has. zbrojnici 
v Černovíře. 
 
Zapsala:   Anna Spurná Svobodová, DiS. 
Zápis schválil: Ing. Jan Smejkal 
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