
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1
Černovír a Klášterní Hradisko

Č. 1 / 2023 02. 01. 2023 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Jan Smejkal, Ladislav Stratil, David Paroulek, Mgr. Petr Fojtík, Ing. Milan Novák,
Miroslav Výmola

Omluveni: RNDr. Iva Lakomá, Ing. Zdeněk Blaťák

Neomluveni: Jana Neborová

Hosté: Městská policie Olomouc - paní Žišková a dr. Jindřich Hovadík

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

1. Schválení programu schůze2. Vystoupení zástupců MPO, PČR3. Vystoupení hostů4. Kontrola požadavků z
minulých zápisů5. Projednávané záležitosti6. Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl7. Nové
požadavky8. Obecné informace
 
Usnesení:

KMČ schvaluje program schůze. 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

KMČ žádá MPO o průběžný dohled nad dodržováním Obecně závazné vyhlášky č. 3/2022 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce. 
 
KMČ v této souvislosti iniciovala podnět na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2022, aby v okolí kostelů a
pietních míst nebylo možné konzumovat alkoholické nápoje a znečisťovat okolí těchto míst. Podnět byl odeslána
na MMOL a zde bude zprostředkovaně přednesen na následujícím jednání Rady města Olomouce.  

03 Vystoupení hostů

03.1 Vystoupení policistky Městské policie Olomouc paní Žiškové

Paní Žišková informovala přítomné, že MPO provádí průběžný dohled nad dodržováním obecně závazné
vyhlášky č. 3/2022. MPO provádí pravidelné i nahodilé kontroly osob, které konzumují alkoholické nápoje a
znečisťují prostor kolem kostela na Frajtově náměstí. 
 
Paní Žišková informovala přítomné, že od začátku roku 2023 MPO provádí měření rychlosti projíždějících
automobilů na ulici Jablonského. 

03.2 Vystoupení dr. Hovadíka - Černovírská ročenka 2022



Ačkoliv byl dr. Jindřich Hovadík na minulém jednání KMČ odsouhlasen jakožto člen KMČ, tak dosud nebyl radou
města jmenován právoplatným členem. Proto vystoupil na jednání KMČ jako host ve věci finalizace, vytištění a
distribuce jakožto editor Černovírské ročenky 2022. Sdělil, že dosud neobdržel všechny příspěvky do aktuálního
čísla ročenky od pravidelně přispívajících společenských organizací či jednotlivců. Editor Hovadík proto čeká na
dodání zbývajících příspěvků. V důsledku toho dojde k odložení vydání připravovaného čísla za rok 2022 o
několik týdnů. Očekávané dokončení: únor 2023.
 

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Opravy výmolu u kruhového objezdu na ul. Lazecká - Předáno
Realizace parkovacích stání a betonových zídek na veřejné zeleni na městských pozemcích - Před uzavřením
Doplnění obecně závazné vyhlášky č. 3/2022 - V realizaci
Petice - parkování v ulici U Stavu - Předáno
Oprava překopu na ulici Peřinova - Předáno

Starší požadavky

Zápis č. 9/2022 ze dne 11. 07. 2022: Nápis na vozovku - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 11. 07. 2022: Oprava komunikace - Před uzavřením
Zápis č. 9/2022 ze dne 11. 07. 2022: Petice - umístění značky "Zákaz stání" na ulici U Hradiska - Vyřešené

05 Projednávané záležitosti

05.1 Nominace na člena KMČ

Usnesení:
KMČ nominovala Annu Spurnou Svobodovou na člena KMČ.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 Černovírská ročenka 2022

KMČ žádá o vystavení objednávky za účelem vyhotovení Černovírské ročenky 2022 na tiskárnu "F.G.P. studio".
KMČ pověřuje vyhotovením ročenky a komunikací s MMOl a tiskárnou editora Černovírské ročenky pana PhDr.
Jindřicha Hovadíka.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Odbor majetkoprávní - Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce (čj.: SMOL/333699/2022/OMAJ/MR/Pen).
KMČ vyjádřila po diskusi souhlas s prodejem pozemku parc. č. 1106/68 zahrada o výměře 568 m2 a pozemek
parc. č. st. 374 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc.
KMČ doporučuje stanovit cenu nemovitosti dle posudku. 
KMČ dále navrhuje, aby došlo ke zvážení prodeje části pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1106/69
sousedícího s pozemkem parc. č. 1106/68 do soukromého vlastnictví. Důvod: špatná přístupnost této části
pozemku, který je takřka oblkopen pozemky třetích stran. 
 
Usnesení:

Hlasování k žádosti majetkoprávního odboru: sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví
statutárního města Olomouce (čj.: SMOL/333699/2022/OMAJ/MR/Pen):

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 Prověření bezpečnosti parkování na veřejné komunikaci na ulicích Černovírská, Hlušovická či Peřinova

KMČ soudí, že parkování na veřejné komunikaci na ulicích Černovírská, Hlušovická a Peřinova (viz mapa:



https://mapy.cz/s/cofohomanu, v délce 800 metrů) může navozovat potencionálně nebezpečné situace při
výjezdech z bočních ulic a z výjezdů od přilehlých domů. KMČ proto požaduje po MMOL prověření bezpečnosti
statické dopravy (parkování) v těchto ulicích. KMČ požaduje prověření možnosti zřízení žlutých čar na těchto
ulicích.  

08 Obecné informace

08.1 Kulturní, společenské a sportovní akce

KMČ připravuje formulář na žádost o poskytnutí příspěvku na pořádání kulturních, společenských a sportovních
akcí v městské části Černovír a Klášterní Hradisko. Formulář si bude možné vyzvednout na jednáních KMČ
nebo bude zaslán mailem.

08.2 Estetizace

KMČ sbírá podněty pro estetizaci místní části Černovír a Klášterní Hradisko v roce 2023. 
----------------
KMČ zvažuje vytvoření "hnízd" na kontejnerová stání. V této fázi se vytipovávají místa pro tato "hnízda" (např.
ulice U Stavu/Stratilova, Frajtovo nám., u školy/Petřkova aj.). 
 
KMČ zvažuje možnost oplocení pomníku u kostela na Frajtově nám. 
 
KMČ zvažuje pokračování úprav hřiště u lesa (terénní úpravy). 
 
KMČ zvažuje doplnění košů na psí exkrementy.
 

08.3 Rozpočet KMČ na rok 2023

KMČ bude hospodařit v roce 2023 s následujícím rozpočtem: 
150 000 Kč provozní náklady ( z toho 75 000 Kč - opravy a 75 000 Kč - služby)  
300 000 Kč - estetizace 
150 000 Kč - chodníky a komunikace 
Celkový rozpočet KMČ Černovír a Klášterní Hradisko na rok 2023 činí 600 000 Kč.
 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 1 / 2023

Datum schválení zápisu: 09. 01. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Jan Smejkal

Zapsal/a:
Mgr. Petr Fojtík

Ověřil/a:
Ing. Jan Smejkal


