
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1
Černovír a Klášterní Hradisko

Č. 5 / 2022 07. 03. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Jan Smejkal, RNDr. Iva Lakomá, Ing.Bc. Roman Chrenko, Ladislav Stratil, Ing. Zdeněk
Blaťák, PhDr. Jindřich Hovadík, David Paroulek, PaedDr. Ivanka Dokoupilová CSc., Anna
Spurná Svobodová, Bc. Martina Lakomá

Hosté: MP pí Žišková, p. Kovář, Krátký, Jílek, pí. Petrů, Hrdličková 

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

03.1 Umístění zrcadla

Pan Ing. Petr Krátký přišel s požadavkem o umístění zrcadla na křížení ulic Malé Vlčiny/ Žitná - do zatáčky není
vidět. A také požádal o opravu asfaltu na ulici Malé Vlčiny. 

03.2 Černovírské slavnosti

Černovírské slavnosti proběhnou ve dnech 20.-21.5. 2022. Program slavností je v řešení. 

03.3 Úklid kontejnerového stání na ul. U Stavu

Pí. Petrů a pí. Hrdličková žádají o pravidelný úklid u kontejnerového stání na ul. U Stavu. Žádost bude vložena
do aplikace TSMO "Hlášení závad".

03.4 Parkování na ul. U Stavu

Pí. Petrů a pí. Hrdličková žádají o řešení parkování na ul. U Stavu. Žádost předána na Městskou policii
Olomouc.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Padající omítka - V realizaci
Umístění zrcadla na ul. Žitná / Malé Vlčiny - Před uzavřením 



Starší požadavky

Zápis č. 18/2021 ze dne 06. 12. 2021: Investiční akce - Předáno     
Zápis č. 18/2021 ze dne 06. 12. 2021: Rekonstrukce konečné zastávky v Černovíře - Předáno 
Zápis č. 18/2021 ze dne 06. 12. 2021: Odpadkové koše - Předáno                         
Zápis č. 18/2021 ze dne 06. 12. 2021: Oprava překopu na ul. Peřinova - Před uzavřením      
Zápis č. 18/2021 ze dne 06. 12. 2021: Pravidelné sečení dětského a fotbalového hřiště - V realizaci  
Zápis č. 18/2021 ze dne 06. 12. 2021: Umístění značky "Pozor děti" - Před uzavřením        
Zápis č. 18/2021 ze dne 06. 12. 2021: Oprava cyklostezky - Vyřešené                      
Zápis č. 18/2021 ze dne 06. 12. 2021: Oprava povrchu na fotbalovém hřišti - Před uzavřením 
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Investiční akce - Nevyřešené                          
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Rekonstrukce konečné zastávky v Černovíře - Nevyřešené 
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Odpadkové koše - Nevyřešené                             
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Oprava překopu na ulici Peřinova - Nevyřešené           
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Pravidelné sečení dětského a fotbalového hřiště - Nevyřešené 
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Umístění značky "Pozor děti" - Nevyřešené               
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Oprava cyklostezky - Nevyřešené                  
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Oprava povrchu na fotbalovém hřišti - Nevyřešené 
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Opravu povrchu - Nevyřešené                    
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Úklid skládky - Nevyřešené          
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Úprava povrchu - Před uzavřením  

04.1 Pravidelné sečení dětského a fotbalového hřiště

KMČ žádá o pravidelné sečení trávy na dětském hřišti a na fotbalovém hřišti. Odpověď MMOL (Ing.
JitkaŠtěpánková): Samotné dětské hřiště ve vlastnictví OMZOH je postavené nazatravňovacích roštech, které
majítlumit pád jako dopadová plocha a kde tráva neroste do rozměrů pro častouseč. V bezprostředním
okolídětského hřiště - mimo sportovní plochy - je zařazena seč v provedení 4x ročně, což je maximální počet
sečíschválených na celém území města Olomouce, krom vybraných lokalit, kde seprovádí jen 2 seče za rok.
Většípočet 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 zprostředků KMČ. 

04.2 Umístění značky "Pozor děti"

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

04.3 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 příhodnýchklimatických podmínkách. 

04.4 Úprava povrchu

KMČ žádá o úpravu plochy u Kynologického cvičiště na ulici Heydukova - vysypání štěrkem. KMČ byla zaslána
cenová nabídka. Z důvodu příliš vysoké ceny zaslán požadavek na konkurenční nabídku.

04.5 Estetizace

Probíhá rekonstrukce přístřešku financovaná z prostředků Estetizace z roku 2021. KMČ připravuje podklady pro
projekt Estetizace na rok 2022 - zjistění informací týkající se workout hřiště u lesa. 

04.6 Investiční akce

1) Benýškova/Lamblova vybudování kanalizační sítě (KMČ žádá od roku 2009)2) Na Sezníku
vybudováníkanalizační 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-nísopravou plynofikační sítě v ulici Stratilova dle plánu RWE) (KMČ žádá od roku 2017)5) Investiční akce
opravakomunikace, ul. Peřinova a Černovírská, Na Partkách, Hlušovická6) Oprava chodníků a
výstavbazpomalovacích ostrůvků na ul. Jablonského7) 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. 



04.7 Rekonstrukce konečné zastávky v Černovíře

KMČ žádá o rekonstrukci konečné zastávky v Černovíře, která podle informací nevyhovujesoučasnýmnormám.
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.Odpověď MMOL (Ing. Hana Holoušová):
Požadavek je zahrnut v dlouhodobého investičního plánu jakoprojektový námět, který zadal do tohoto plánu
odbor dopravy. Do návrhu plánu jsou jednotlivé akce zařazoványdle priorit (např. havarijní stav, legislativa,
dotace, smluvní ujednání,....) Do schváleného plánu lze zařadit akcepouze na základě DZ, předložených a
schválených RMO a po vykrytí příslušných finančních prostředků.

04.8 Odpadkové koše

KMČ obdržela požadavek od pí. Petrů na umístění odpadkových košů na ulici Jablonského, Stratilova, Na
Vlčinci, U Stavu. Bylo zasláno přesné umístění košů. Realizace proběhne v dubnu.  

04.9 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.

04.10 Padající omítka

KMČ žádá magistrát, aby kontaktoval majitele nemovitosti na ulici Stratilova 165/2, Olomouc - Černovír za
účelem zabránění padající omítky z nemovitosti na chodník. Omítka padající z domu ohrožuje procházející
občany.
Předáno na stavební úřad k prověření. 

04.11 Umístění značky Zákaz stání na ulici U Hradiska

Pan Jílek přišel KMČ informovat o stavu žádosti o umístění značky zákaz stání na ulici U Hradiska (u
Zemědělské školy). Značka by měla být umistěna do konce června 2022. 

04.12 Umístění zrcadla na ul. Žitná / Malé Vlčiny

KMČ na žádost p. Krátkého žádala o posouzení možnosti umístění zrcadla do křižovatky ul. Žitná / Malé Vlčiny.
Z dopravního hlediska není tento požadavek opodstatněný. ODUR požadavku nevyhoví. 

05 Projednávané záležitosti

05.1 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Na detašovaném pracovišti U Staré Moravy 1, u paní  mají občané možnost  zaplatit poplatky za
kumunálníodpad a za psy. Pondělí: 9-12hod. 13-16hod.  Čtvrtek 13-16hod. 

05.2 Žádosti o podporu kulturních akcí

KMČ schválila finanční podporu kulturních akcí pro spolek ČEKOS, Sokol Černovír a SDH Černovír.

05.3 Postřik proti komárům

KMČ schválila realizaci postřiku proti komárům na rok 2022.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky



08 Obecné informace

08.1 Jednání KMČ č. 1 - Olomouc - Černovír a Klášterní Hradisko v roce 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. 5 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Jan Smejkal

Zapsal/a:
Anna Spurná Svobodová

Ověřil/a:
Ing. Jan Smejkal


