
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 05. 10. 2015 

 

I. Zahájení 

KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 5.10.2015 v 17:00.  

 

II. Prezence 

Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, prof. Nelešovská, J. Švarc, Mgr. Vychodilová, L. Pour, L. 

Martinů, Ing. Strýček, MUDr. Hejtmánek 

Hosté: strážník MP – M. Dvořák  

                                           

III. Program 

1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu 
2. Nově otevřené úkoly 
3. Informace a oznamy 

 

1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu 
a) MP provádí pravidelné hlídky v Chomoutově zejména v dopoledních hodinách. 
b) Došlo k přesunutí dopravní značky DZ IS 12 na sil. II/446 (označení začátku obce 

Chomoutov).  
c) KMČ děkuje TJ Sokol Chomoutov za ořez stromů a keřů na hřišti na ul. Ctiradova. 
d) Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní provedl místní šetření ohledně 

technologického mostu a na základě zjištění pozve znalce, který určí rozsah opravy. 

 

2. Nově otevřené úkoly  
a) Na základě stížnosti občanů KMČ požádala MP, aby poučili majitelku psa z ul. Baarova o 

její povinnosti zabezpečit psa tak, aby nedocházelo k útěkům, ničení plotů a ohrožování 
sousedů. Dále projednat s majitelkou Jezdeckého klubu znečišťování uličky vedoucí od 
hrázky na fotbalové hřiště. 

b) V zájmu zvýšení bezpečnosti KMČ požádá Dopravní inspektorát o pravidelné měření 
rychlosti v obci. 

c) KMČ byla vyzvána Odborem životního prostředí k vyjádření organizací sběrových sobot 
v roce 2016. Vzhledem k výši finančních prostředků města bude v roce 2016 realizována 
pouze jedna sběrová sobota. KMČ rozhodla, že se bude jednat o jarní sběrovou sobotu 
s dosavadním stanovištěm u hospody U zastávky. 

d) KMČ pošle žádost na odbor životního prostředí o posouzení stavu kaštanů u kapličky na ul. 
Hrachoviska. Na místním šetření, které KMČ provedla v neděli 4. 10. 2015, bylo shledáno, 
že některé větve jsou suché, hrozí tedy jejich ulomení a případné ohrožení majetku a 
zdraví občanů. 

e) KMČ obdržela náměty od občanů satelitu a zašle žádost na Technické služby, aby byla 
sjednána náprava zmiňovaných nedostatků: 



- čištění komunikací: v uplynulém měsíci jezdilo po satelitu velké čistící auto, které 
vyčistilo pouze hlavní širokou komunikaci - Výstavní. Do bočních uliček - Krátká, Lužní, 
atd. se nedostalo. 

- v letošním roce došlo k přemnožení much, včel a dalšího hmyzu, který zcela zaplnil 
lampy veřejného osvětlení tak, že prakticky nesvítí. Před nadcházející změnou času a 
blížící se tmou by bylo vhodné požádat TS o pravidelnou údržbu vč. vyčištění těchto 
lamp. 

f) předsedkyně komise Bc. Omelková se zúčastnila místního šetření s p. Holým (MMOL- 
odbor dopravy) a Ing. Radvanským – dopravní inspektorát. Výstupy z místního šetření: 
- všechny přechody pro chodce v Chomoutově budou zachovány, je možnost uvažovat o 

zřízení dalšího přechodu pro chodce, nebo doplnění osvětlení stávajících přechodů. Ve 
věci dále jednáme a hledáme možná řešení s cílem zajistit větší bezpečnost a zpomalit 
provoz aut v obci. 

- Na ulicích Lužní a Výstavní v satelitu jsou nevhodně umístněné dopravní značky, proto 
dojde (na základě žádosti KMČ a doporučení Dopravního inspektorátu) o odstranění 
veškerého dopravního značení. Na začátku satelitu bude nově dopravní značka „Obytná 
zóna“, která upravuje pravidla silničního provozu (omezení rychlosti, přednost zprava, 
apod.). Žádost o provedení změny bude odeslána na DI. 

 

3. Informace a oznamy 
a) Členky komise prof. Nelešovská a L. Martinů navštěvují jubilanty s gratulací za statutární 

město Olomouc (70, 75, 80 a 85 let). Pokud jubilant dárkový balíček odmítne, bude vrácen 
na magistrát města Olomouce.  

b) KMČ ve spolupráci s SDH připravuje vánoční překvapení pro občany Chomoutova – bližší 

informace budou sděleny prostřednictvím místního rozhlasu. 

 

IV. Závěr 

Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.30 hodin. Termín příštího jednání:  2. listopadu 2015 

v 18:00 hod 

 
 
 
Zapsala : L. Martinů Bc. Barbara Omelková 
 Předsedkyně KMČ č. 5 
   

 

 

 

                           



 

Oficiální stránky Olomouce 
www.olomouc.eu/chomoutov 

 
Neoficiální stánky 
www.chomoutov.eu 

Facebook 
„Bydlím 

v Chomoutově“ 

 


