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Zápis z jednání  

 
I. Zahájení: KMČ č.1 svolala schůzku dne 1.6.2019 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, L. Stratil, A. Spurná Svo-
bodová, DiS., Ing. Z. Blaťák, Mgr. P. Fojtík, D. Paroulek, PaedDr. I. Dokoupilo-
vá, RNDr. I. Lakomá 

Neomluveni:  Ing. J. Kropáč, MBA, Mgr. V. Holický 
Hosté:   Městská policie Olomouc č. 135, p. Kánský, p. Přikryl 
   

III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise: Bez připomínek. 
 
IV. Projednávané záležitosti:  
 
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 uve-
dené vyhlášky volali linku 156 - Městská policie Olomouc. 

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

ky ulic Hlušovická x U Háje. Stanoviště na tříděný odpad se nebude budovat na zvoleném 
místě z důvodu nesouhlasu majitele nemovitosti Hlušovická 25. Nová lokalita je v řešení 
odboru životního prostředí MMOl.  

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

1.  priorita Benýškova/Lamblova vybudování kanalizační sítě (KMČ žádá od roku 2009) 
2.  priorita Na Sezníku vybudování kanalizační sítě (KMČ žádá od roku 2009) 
3.  Žitná vybudování kanalizační sítě (KMČ žádá od roku 2016) 
4.  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 rekonstrukcí 
zastávek MHD – proběhla realizace studie. 

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

lesa“.  Realizace proběhne do června 2019. KMČ dále požádala o dosypaní štěrku na dět-
ském hřišti na ulici U Stavu X Stratilova – v řešení.  
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6. 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  – 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. 

 
9. KMČ žádá o opravu kříže na kapli Navštívení Panny Marie na Černovírské ulici. Restaurátor-

ský záměr zpracován. Dne 10.5.2019 proběhlo odvezení kříže do restaurátorské dílny.     
 
10. KMČ žádá o opravu křižovatky Sokolovská x Černá cesta. - v řešení. Požadavek byl předán na 

TSMO.  
 
11.  KMČ připravuje návrhy na využití přidělených finančních prostředků na estetizaci veřejného 

prostředí (směrovky, černé skládky, lavičky, odpadkové koše) – v řešení.  
 
12.   KMČ na základě stížnosti obyvatel a místního šetření s obyvateli, hráči diskgolfu a zástupci 

Oddělení sportu SMOL podává žádost o přemístění diskgolfového hřiště do jiné lokality. 
Přemístění bude provedeno do 31.7.2019.  

 
13.  KMČ žádá o odstranění černé skládky v blízkosti řeky Moravy – požadavek předán na TSMO.  
 
14.  KMČ žádá o schůzku s odborníkem na územní plánování – účast potvrzena na příští jednání 

KMČ, tj. 3.6.2019. KMČ žádá občany, aby své dotazy na územní plánování zaslali na email 
kmc01@olomouc.eu.  

 
15.  KMČ podala žádost na úklid a vyčištění zastávek MHD.  
 
16.  KMČ podá dotaz na Hřbitovy města Olomouce, jestli je možné na Černovírském hřbitově po-

hřbívat do země.  
 
17. Ve dnech 26. – 30. 3 2019 proběhla aplikace selektivním biologickým přípravkem k regulaci 

larev komárů. KMČ žádá o opětovnou aplikaci.  
 
18. KMČ zašle požadavky na parkovací politiku SMOL. Připomínky k parkovací politice mohou 

občané zaslat na email kmc01@olomouc.eu.    
 
19.  KMČ přijala dotazy od p. Přikryla a Kánského týkající se: parkování na ulici Hlušovická, pro-

padlé vozovky na ulici Hlušovická před domem číslo 22, vybudování stanoviště na tříděný 
odpad na ulici Hlušovické ulici, černé skládky na ulici Na Sezníku a na velké množství komárů.  
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20.    Na mostě přes Trusovický potok proběhnou údržbové práce. Během prací nedojde k omeze-
ní provozu.   

 
21.  KMČ podala žádost o opravu komunikace mezi ulicemi Černá cesta a Pasteurova. Oprava 

proběhne během měsíce června. 
 
V. Ukončení: 

Ing. Jan Smejkal ukončil jednání KMČ v 19:45 hod. 
 
Příští jednání se bude konat v pondělí 1.  července 2019 v 18.00 hod. v has. zbrojnici 
v Černovíře. 
 
Zapsala:   Anna Spurná Svobodová, DiS. 
Zápis schválil: Ing. Jan Smejkal 


