
 

 

 

Zápis z jednání 

 
I. Zahájení: KMČ č. 1 svolala jednání na 4. října 2021 

 
II. Prezence: Ing. Jan Smejkal zahájil schůzku 

Přítomni: Ing. J. Smejkal, PaedDr. I. Dokoupilová, RNDr. I. Lakomá, PhDr. J. Hovadík, D. Paroulek, 

 L. Stratil, A. Spurná Svobodová, DiS., Mgr. P. Fojtík, Bc. Ing. R. Chrenko, Ing. Jiří Kropáč, MBA 

Omluveni: Ing. Zdeněk Blaťák, Mgr. V. Holický 

Hosté: Městská policie p. Žišková 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání komise: Bez připomínek. 

 
III. 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 uvedené vyhlášky volali linku 156 - Městská 

policie Olomouc. 

 
2. 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 

• U Stavu a Frajtovo náměstí – úprava dopravního řešení 

 
3. 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. V letošním roce akce nebude 

realizována, KMČ bude žádat  o realizaci v příštím roce.  

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

2021. KMČ z těchto prostředků plánuje realizaci opravy přístřešku a nový povrch na fotbalovém hřišti u 
Černovírského lesa. KMČ požádala o upřesnění cenové nabídky zhotovitele. Povrch na fotbalovém hřišti je 
dokončen. Probíhá jednání o umístění přístřešku a výběru zhotovitele.  

 

KMČ obdržela žádost manželů Bůčkových, která se týká přesunu přístřešku u dětského hřiště u lesa na jiné místo. 
(v místě kde přístřešek stojí, chtějí vybudovat příjezdovou cestu k rybníku Maják) a žádost o vybudování 
ochranných sítí kolem rybníka nejlépe vyšších, než současná výška. V řešení.  

 
5. KMČ žádá o projednání možností zklidnění dopravy na ul. Jablonského. Proběhlo jednání se zástupci ODÚR. 

Jediné možné řešení zklidnění dopravy je instalace radaru na měření rychlosti. Probíhá jednání s MP.  
  

6. KMČ opět podpoří pořadatele kulturních akcí na území MČ Černovír a Klášterní Hradisko. KMČ žádá o zájemce 

o příspěvek, aby si prostřednictvím e-mailu kmc01@olomouc.eu požádali o zaslání formuláře na žádost o 
příspěvek.  

 
 
 
 

7. KMČ žádá Odbor městské zeleně o seříznutí keřů v ulici Jablonského 98-76 a 89-77 na dopravním zákonem 
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stanovenou výšku ve výhledových trojúhelnících na 70 cm – trvá.  
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se  
 

8. KMČ obdržela požadavek od pí Petrů na umístění košů na ulici Jablonského/Stratilova (Na Vlčinci). Probíhá 
vytipování umístění.  

 

9. KMČ obdržela žádost na umístění značky na zpomalení výjezdu z Černovírského lesa. 
 
10. Komise městské části pověřila PhDr. Jindřicha Hovadíka redigováním již 22. Černovírské ročenky. Vyzýváme 

vedení společenských organizací a další zájemce o publikování zajímavostí z našeho obvodu (především za rok 
2021), aby své příspěvky a náměty zaslali nejlépe elektronicky na adresu Jindrich.Hovadik@seznam.cz, 

případně se na telefonním čísle 721 281 383 a domluvili o jiné formě spolupráce.  

 Termín: Ideálně do 6. prosince 2021. 

 
11. KMČ žádá o opravu překopu na ulici Peřinova (u čísla orientačního 12 a 10).  

 
12. KMČ žádá o úpravu povrchu na novém fotbalovém hřišti. Na hřišti jsou vyjeté koleje. KMČ žádá o pravidelné 

sečení trávy.  
 

13. KMČ žádá o umístění dopravní značky na povrch vozovky „50“ na ul. Jablonského.  
 

14. KMČ žádá o umístění značky „Pozor děti“ u výjezdu z lesa o nového dětského hřiště.  
 

 
Příští jednání se bude konat v pondělí  1.listopadu 2021 v 18:00 hod. v has. zbrojnici v Černovíře. 
Jednaní KMČ v roce 2021:  1. listopadu, 6. prosince. Jednání budou probíhat vždy od 18:00 hod v hasičské 
zbrojnici v Černovíře. 
 

V. Ukončení: 
Ing. Jan Smejkal ukončil jednání KMČ v 19:30 hod. 
Datum vyhotovení zápisu: 13. 10. 2021  

 
 

Zapsala: Anna Spurná Svobodová, DiS. 

Zápis schválil: Ing. Jan Smejkal 
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