
 

Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 

ze dne 18. 3. 2015 

 

I. Zahájení 

KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 18. 3. 2015  v 17:00.  

 

II. Prezence 

Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, prof. Nelešovská, MUDr. Hejtmánek, J. Švarc, Ing. 

Strýček, Mgr. Vychodilová, L. Pour,  L.Martinů 

Hosté: strážník MP, obyvatelé ulice Dalimilové (p. Nykl, p. Drexler, p. Lakomý, p. Vašíček, 

p. Vodička, manželé Kapounovi, p. Slimařík) 

 

III. Program 

1. Složení nové komise 
2. Požadavky hostů 
3. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu 
4. Nově otevřené úkoly 
5. Informace a oznamy 
 

1. Předsedkyně KMČ představila složení nové komise, kterou jmenovala Rada města 

Olomouce (od 1. 3. 2015). Zároveň byla jmenovaná Mgr. Petra Vychodilová jako 

zástupce předsedy a paní Ludmila Martinů jako tajemník. 

 Bc. Barbara Omelková, předsedkyně KMČ, predseda.chomoutov@gmail.com 
 Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc. 
 MUDr. Pavel Hejtmánek 
 Jaroslav Švarc 
 Ing. Miloslav Strýček 

 Mgr. Petra Vychodilová, zástupce 
 Ludmila Martinů, tajemník 
 Lukáš Pour, DiS. 
 

2. Obyvatelé ul. Dalimilova přednesli své požadavky ohledně špatného stavu vozovky, 

bouchajících poklopů a kanálů na chodnících, které neplní svou funkci. Dále 

poukazovali na „travnaté“ pásy, které jsou mezi chodníkem a cestou (spíše slouží 

k parkování vozidel). Komise zjistí možnosti ohledně snižování nivelity vozovky, 

vybudování parkovacích zálivů, popř. cyklostezky. 
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3. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu 

a) odklízení sněhu na komunikaci k urnovému háji – KMČ zjistí, zda technické služby 
mají komunikaci v plánu zimní údržby 

b) kácení stromů na urnovém háji – již probíhá a do 31. 3. 2015 bude vše 
dokončeno  

c) MP projednala s majiteli koní jejich zabezpečení proti útěku – již bylo uděláno 
opatření ze strany majitelů (řádné oplocení a zajištění elektrickým ohradníkem) 

 

4. Nově otevřené úkoly 

a) Zajistit realizaci předláždění chodníků – na ulici Štěpánovská od mostu po 
autobusovou točnu a chodník naproti hospody U zastávky na ulici Dalimilova u 
aut. zastávky (dle dokumentace Technických služeb). 

b) MP byla požádána o měření rychlosti v obci na ulicích Dalimilova, Štěpánovská a 
Výstavní. Dále jsme žádali o zajištění dohledu strážníka MP v exponovaných 
časech tzn. v ranních a odpoledních hodinách za účelem zajištění bezpečnosti 
chodců na přechodech.  

c) Odeslat žádost o malé odpadkové koše na veřejných prostranstvích. 
d) KMČ bude reagovat na dopis o záměru vybudovat novou pískovnu u Pňovic, 

která svým provozem výrazně zvýší průjezd nákladních vozidel přes Chomoutov. 
 

5. Informace a oznámení 

a) Byl zahájen pravidelný svoz bioodpadu, který bude probíhat každou lichou  

středu (svoz KO každé sudé pondělí). 

b) Na detašovaném pracovišti magistrátu (budova hasičské zbrojnice, 1.p.) se platí 

poplatky za komunální odpad a psy dle úředních hodin. 

c) Jednání KMČ budou probíhat každé první pondělí v měsíci (v případě, 

že připadne na tento den státní svátek, pak se koná následující 

pondělí). Nové termíny budou zveřejněny na webových stránkách KMČ 

a na nástěnce. V období od října do dubna v 17:00 a v květnu až září 

v 18:00. 

d) Na budovu hasičské zbrojnice bude umístěna schránka pro podněty a připomínky 

občanů. Komise bude reagovat pouze na podněty, které budou obsahovat jméno 

a poštovní nebo elektronickou adresu tazatele. Na anonymní dopisy nebude brán 

zřetel. 

e) KMČ pracuje na zlepšení komunikace s občany prostřednictvím nástěnek a nově i 

na internetu. 

e) Společnost Moravská Vodárenská, a.s. oznamuje, že v úterý 31.3.2015 bude 

přerušena dodávka vody – v době od 8 do 16 hodin. Náhradní zásobování vodou 

bude zajištěno stacionárními kontejnery.  

f) KMČ se dohodla se sborem dobrovolných hasičů na údržbě stavidla na hrázi u 

řeky Moravy (u fotbalového hřiště). 

f) Komise městské části děkuje jménem pana Krpce sboru dobrovolných hasičů v 

Chomoutově za realizaci kluziště v zimních měsících. 



 

g) Stávající členové komise děkují panu Krpcovi a bývalým členům komise za jejich 

dosavadní, často nelehkou práci, kterou dělali z dobré vůle ve prospěch městské 

části Olomouce - Chomoutova.  

 

IV. Závěr 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 19 hodin. Termín příštího jednání: pondělí 13. 4. 215 

v 17 hodin v zasedací místnosti KMČ. 

 

 

Zapsala:  P. Vychodilová Bc. Barbara Omelková 
 Předsedkyně KMČ č.5         

 

 

 

 

Tento zápis z jednání najdete také na www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/chomoutov 
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