
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1
Černovír a Klášterní Hradisko

Č. 1 / 2022 03. 01. 2022 / 12:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Jan Smejkal, RNDr. Iva Lakomá, Mgr. Vojtěch Holický, Ing.Bc. Roman Chrenko,
Ladislav Stratil, PhDr. Jindřich Hovadík, David Paroulek, Mgr. Petr Fojtík, PaedDr. Ivanka
Dokoupilová CSc., Ing. Jiří Kropáč, Anna Spurná Svobodová

Omluveni: Ing. Zdeněk Blaťák

Hosté: Městská policie Olomouc č. 129

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Bez připomínek.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

KMČ žádá MPO o kontrolu dodržování "Vyhlášky týkající se pití alkoholu na veřejnosti" u obchodu na Frajtově
náměstí. 

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Estetizace

Probíhá rekonstrukce přístřešku financovaná z prostředků Estetizace z roku 2021. KMČ připravuje podklady pro
projekt Estetizace na rok 2022. 
 

04.2 Investiční akce

1) Benýškova/Lamblova vybudování kanalizační sítě (KMČ žádá od roku 2009) 2) 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 sladě-ní s
opravou plynofikační sítě v ulici Stratilova dle plánu RWE) (KMČ žádá od roku 2017) 5) Investiční akce oprava
komunikace, ul. Peřinova a Černovírská, Na Partkách, Hlušovická 6) Oprava chodníků a výstavba
zpomalovacích ostrůvků na ul. Jablonského 7) U Stavu a Frajtovo náměstí - úprava dopravního řešení 
Odpověď MMOL (Ing. Hana Holoušová): Odbor investic neměl a nemá zpracování projektových dokumentací
těchto uvedených akcí ve schváleném plánu investic 
Požadavek KMČ: KMČ žádá o zařazení investičních akcí, o které žádá již od roku 2009, do plánu investic.

04.3 Rekonstrukce konečné zastávky v Černovíře

KMČ žádá o rekonstrukci konečné zastávky v Černovíře, která podle informací nevyhovuje současným



normám. 
Odpověď MMOL (Ing. Hana Holoušková): Odbor investic neměl a nemá ani ve schváleném plánu na rok 2022
uloženo zpracovat projektovou dokumentaci rekonstrukce zastávky v Černovíře. 
Požadavek KMČ: KMČ žádá o zpracování projektové dokumentace a o následnou rekonstrukci.

04.4 Odpadkové koše

KMČ obdržela požadavek od pí. Petrů na umístění odpadkových košů na ulici Jablonského/Stratilova (Na
Vlčinci). 
Probíhá vytipování umístění odpadkových košů. Realizace montáže odpadkových košů proběhne v březnu. 

04.5 Oprava překopu na ulici Peřinova

KMČ žádá o opravu překopu na ulici Peřinova (u čísla orientačního 10 a 12). 
Odpověď MMOL (Jaroslav Šulc): Požadavek na opravu bude zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s. v roce
2022 

04.6 Pravidelné sečení dětského a fotbalového hřiště

KMČ žádá o pravidelné sečení trávy na dětském hřišti a na fotbalovém hřišti. 
Odpověď MMOL (Ing. Jitka Štěpánková): Samotné dětské hřiště ve vlastnictví OMZOH je postavené na
zatravňovacích roštech, které mají tlumit pád jako dopadová plocha a kde tráva neroste do rozměrů pro častou
seč. V bezprostředním okolí dětského hřiště - mimo sportovní plochy - je zařazena seč v provedení 4x ročně,
což je maximální počet sečí schválených na celém území města Olomouce, krom vybraných lokalit, kde se
provádí jen 2 seče za rok. Větší počet sečí, než 4, není možné zajistit ze schváleného rozpočtu města. 
Požadavek KMČ: KMČ žádá o schválení možnosti seče trávy v lokalitě dětského hřiště a fotbalového hřiště z
prostředků KMČ.

04.7 Umístění značky "Pozor děti"

KMČ žádá o umístění svislé či vodorovné značky "Pozor děti" u výjezdu z lesa u nového dětského hřiště. 
Odpověď ODUR (Ing. Lukáš Klevar): ODUR požadavku vyhoví.

04.8 Oprava cyklostezky

KMČ žádá o opravu cyklostezky na levém břehu Moravy od "Houpacího mostu" k ulici U Stavu.
Odpověď MMOL (Jaroslav Šulc): Při místním šetření bylo zjištěno, že uvedená komunikace se nenachází na
pozemcích statutárního města Olomouce a dle platného paspartu komunikací (interní evidence odboru dopravy
a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce komunikací v majetku statutárního města Olomouce) není
Vámi uvedená komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Odbor dopravy a územního rozvoje se
zabývá prioritně údržbou a opravami stávajících komunikací ve vlastnictví statutárního města Olomouce, tudíž
oprava nemůže být za současných podmínek realizována z prostředků našeho odboru. 

04.9 Oprava povrchu na fotbalovém hřišti

KMČ žádá o úpravu povrchu na fotbalovém hřišti. Na hřišti jsou vyjeté koleje. 
Odpověď MMOL (Bc. Vojtěch Hala): Požadavek bude odd. sportu řešit ve spolupráci s TSMO, a.s. v příhodných
klimatických podmínkách. 

05 Projednávané záležitosti

05.1 Černovírská ročenka 2021

Černovírská ročenka 2021 bude k dispozici na přelomu ledna/února 2022 na obvyklých místech: Trafika a
obchod na Frajtově náměstí a na Detašovaném pracovišti. 
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl



07 Nové požadavky

1 Úprava povrchu

KMČ žádá o úpravu plochy u Kynologického cvičiště na ulici Heydukova - vysypaní štěrkem. 

08 Obecné informace

08.1 Jednání KMČ č. 1 - Olomouc - Černovír a Klášterní Hradisko v roce 2022

7. 2. 2022, 7.3. 2022, 4.4. 2022, 2.5. 2022, 6.6. 2022, 11.7. 2022, 1.8. 2022, 5.9. 2022, 3.10. 2022, 7.11. 2022,
5.12. 2022. 

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Jan Smejkal

Zapsal/a:
Anna Spurná Svobodová

Ověřil/a:
Ing. Jan Smejkal


