
             KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 5 OLOMOUC – CHOMOUTOV 
                                  ZÁPIS ZE SCHŮZKY DNE  18.5.2011  
 
I.   Zahájení  
 
     KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku 18.5.2011 v kanceláři KMČ. 
 
II.  Prezence  
 
      Přítomni    :  pan Krpec, Kuchařík, Martinů, Šachrová, Hejtmánek, Vašíček, Trnová  
      Omluven   :  pan Martínek 
      Hosté         :  Městská policie Olomouc  
 
KMČ děkuje  panu Vladimíru Nemajerovi a paní Kateřině Vašíčkové za vykonanou práci 
v komisi a zároveň přivítala nové členy komise – pana Pavla Hejtmánka a pana Jiřího 
Vašíčka.  
 
III.  Schválení zápisu z minulé schůzky  
 
       Předseda přečetl zápis z minulé schůzky. Zápis byl schválen v přečteném znění.  
 
IV.  Otevřené body  
   
        a  /    Předseda se zúčastnil jednání s prvním náměstkem primátora Ing. I. Vlachem 
                 s těmito  body : 
                
                  1.     Změna jízdního řádu autobusu č. 20 
                  2.     Vybudování cyklostezky Chomoutov – Černovír  
          3.     Možnost omezení průjezdnosti kamiónů přes obec  
                  4.     Cesta k urnovému háji (není v kompetenci tohoto náměstka). 
 
       b   /     Na komisi bylo znovu projednáno zřízení nové trasy autobusové linky č. 20 a to : 
                   1.   Olomouc (město)    -  Chomoutov  -  Horka nad Moravou  -  Olomouc 
                   2.   Olomouc (město)    -  Horka n/M.    -      Chomoutov  -          Olomouc    
 
       c  /      Oprava rozhlasu na ulici Hrachoviska (přetržený drát) stála 14 000,- Kč.  
 
       d  /      Ohledně bouchání poklopů bylo jednáno s panem Pavlovičem z firmy VCES a  
                   paní Neumanovou z odboru investic, kde byla tato problematika řešena i s pro- 
                   padem vozovky na ulici Horecké .  
 
V.  Nová záležitost  
 
   a /    KMČ doporučuje provést kanalizační přípojku na hřiště TJ Sokola Chomoutov 

- zasílá dopis náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi.  
 
  b   /   KMČ zve na svou příští schůzi předsedu TJ Sokola Chomoutov pana L. Zaorala, aby 
           si s ním objasnila přípravu vybudování kanalizační přípojky na hřiště.  
 
 c   /   KMČ navrhla pořadí oprav chodníků.  



 
d  /    Komise žádá o zhotovení a zabudování cedulí s názvy těchto ulic : 
         Čapka  Drahlovského         -    2x 
         Za Moravou                        -     1x 
         Písečná                        -    1x    
 
e  /    26.5.2011 bude na představenstvu Technických služeb Olomouc projednáno odtažení 
         vraku auta z ulice Baarové.  
 
f  /    Člen komise byl pověřen projednat možnosti odstranění hluku v dopoledních hodinách 
         ve firmě na ulici Hrachoviska.  
 
g  /    Upozorňujeme občany, že jarní sběrová sobota se bude konat 28. května 2011 
          v době od 8 do 13 hodin na stanovišti u hospody U zastávky.  
 
VI.    Příští schůzka se bude  konat ve středu 15.6.2011 v 17.00 hodin v kanceláři KMČ. 
 
 
 
Zápis provedla   :    Helena Trnová 
 
 
Zápis schválil    :     Jaroslav Krpec 
           předseda komise  
 
   
                
 
 


