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Zápis z jednání  

 
I. Zahájení:  KMČ č. 1 svolala schůzku dne 25.5.2020 v 18:00 hod., v hasičské zbrojnici  

     v Černovíře 
 
II. Prezence: Ing. Jan Smejkal zahájil schůzku  

Přítomni:  Ing. J. Smejkal, Bc. Ing. R. Chrenko, L. Stratil, A. Spurná Svobodová, DiS., Ing. Z. Blaťák, Mgr. 
V. Holický, PhDr. J. Hovadík, PaedDr. I. Dokoupilová, Ing. J. Kropáč, MBA 

Omluveni:  RNDr. I. Lakomá, Mgr. P. Fojtík 
Neomluveni:   D. Paroulek  

   
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 Frajto-

vě 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 křižovatky 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. Probíhá.  

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

• Benýškova/Lamblova vybudování kanalizační sítě (KMČ žádá od roku 2009) 

• Na Sezníku vybudování kanalizační sítě (KMČ žádá od roku 2009) 

• Žitná vybudování kanalizační sítě (KMČ žádá od roku 2016) 

• 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) 

• Investiční akce oprava komunikace, ul. Peřinova a Černovírská, Na Partkách, Hlušovická 

• Oprava chodníků a výstavba zpomalovacích ostrůvků na ul. Jablonského 
Na základě rozhodnutí Rady města Olomouce došlo k pozastavení investicí z důvodu nedostatku fi-
nančních prostředků.  

  
4. KMČ žádá o rekonstrukci konečné zastávky v Černovíře, která podle informací nevyhovuje současným nor-

mám. Žádost byla předána na MMOL a je zařazena do plánu rekonstrukcí zastávek MHD – proběhla realiza-
ce studie, v letošním roce bude vytvořena projektová dokumentace.  

 
5. KMČ žádá o dosypání štěrku na dětském hřišti na ulici U Stavu X Stratilova – v řešení.  
 
6. KMČ žádá na základě podnětů občanů ulice U Stavu a Frajtova náměstí o úpravy dopravního řešení oblasti 

Frajtovo náměstí x ulice U Stavu. Byla vypracována studie.   
   
7. 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., dále proběhne vykácení 2 ks suchá bříza na ul. Jablonské-
ho. - v řešení.  

 
8.  KMČ připravuje návrhy na využití přidělených finančních prostředků na estetizaci veřejného prostředí na rok 

2020 – v řešení. Na základě rozhodnutí Rady města dojde ke krácení prostředků na estetizaci.  
 
9.  Na KMČ se dostavili zástupci petice, týkající se stavby na ulici Na Sezníku. KMČ tuto petici přijala. Petenti žá-

dají o prošetření stavby, stavebního povolení, atd. KMČ podala žádost na MMOL.  
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10. KMČ žádá o opravu komunikace na ulicích Černovírská a Hlušovická – požadavek zaslán. Oprava komunikace 

bude provedena v jarních měsících roku 2020. KMČ Dále žádá o opravu výmolů na ul. Na Partkách.  
 
11. KMČ žádá o vybudování ostrůvků na ulici Jablonského z důvodu zklidnění dopravy. Po dokončení rekonstruk-

ce mostu u Bristolu provede odbor dopravy a územního rozvoje sčítání dopravy a měření rychlosti. Na zákla-
dě výsledků z měření tuto situaci vyhodnotí a bude příslušnou KMČ informovat o dalším možném postupu. 
Žádost byla poslána na SSOK. 

   
12. V letech 2025-2027 by měla proběhnout realizace III. etapy protipovodňových opatření, týkající se Černovíra 

a Klášterního Hradiska.  
 
13. KMČ má nadále zájem o konání sběrových sobot, které byly Magistrátem města Olomouce pro rok 2020 zru-

šeny. Sběrová sobota proběhne a bude částečně spolufinancována z prostředků KMČ. KMČ požaduje zacho-
vání sběru všech druhů odpadu, tedy odpadu objemného, bioodpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpa-
du.  

 
14. KMČ požádala o vyčištění okapů na kapličce v Černovíře – bude provedeno do 30.6.2020. 
 
15. KMČ požádala o umístění zpomalovacího retardéru na ulici Čelakovského – trvá. 
 
16.  KMČ požádala o opravu komunikace k Lazecké střelnici  - lokální výmoly byly opraveny.  
 
17.  KMČ podala žádost o odkup pozemku v soukromém vlastnictví, na kterém se v současné době nachází Rodin-

ný háj č. 2, tzv. Venkovní katedrála. Tento pozemek je v současné době současným vlastníkem nabídnut 
k prodeji. Požadavek na odkup pozemku nebude ze strany KMČ (MMOl) realizován.  

 
18.  KMČ opětovně žádá o řešení dopravní situace na ul. Jablonského – umístění radaru. Z důvodu nařízené karan- 
           tény bude řešeno později.  
 
19.  KMČ požádala o opravu (reklamaci) propadu na komunikaci na ulici Peřinova. Oprava provedena, KMČ žádá 

o důkladnější opravu.  
 
20. Statutární město Olomouc – žádosti odboru majetkoprávního 
 č.j. SMOL/1777250/2019/OMAJ/MR/Tom 
 Členové komise souhlasí s prodejem nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 
 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se  
 Č.j. SMOL/101085/2020/OMAJ/MR/Bel 
 Členové komise souhlasí s prodejem nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 
 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se  
 
21.  V období 18. až 21. 3. 2020 proběhla každoroční sanace proti obtížnému hmyzu (komárům) v lokalitě Černo-

vírského lesa. KMČ požaduje efektivnější řešení – sanace proti komárům nepomohla.  
 
Příští jednání se bude konat v pondělí 15. června 2020 v 18:00 hod. v has. zbrojnici v Černovíře. 
 

 Jednaní KMČ v roce 2020: 15. 6., 13. 7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.  
 Jednání budou probíhat vždy od 18:00 hod v hasičské zbrojnici v Černovíře.  
 
 
Zapsala:   Anna Spurná Svobodová, DiS. 
Zápis schválil:  Ing. Jan Smejkal 
 


