
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 3. 10. 2016 

 
 

I. Zahájení 
 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 3. 10. 2016 v 18:00 v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice. 
 
 

II.Prezence 
 
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, prof. Nelešovská, Ing. Strýček, Mgr. Vychodilová, 
J. Švarc, L. Pour, L. Martinů 
 
Hosté: strážník MP – p. Děreš, p. Nevima 
 
 
 

III.Program 
 

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

 
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu 

a) Strážník MP p. Děreš představil měsíční report o aktivitách MP v Chomoutově. 
KMČ na základě stížnosti občanů požádala MP o častější preventivní kontrolu 
autobusové zastávky Chomoutov škola. Za měsíc srpen prováděla MP celkem 
prevenci 11-krát. Zaměřuje se na dohled na přechodech v ranních hodinách, 
parkování na chodnících a dohlíží na bezpečnost ve všech lokalitách 
Chomoutova a to i v nočních hodinách. 

 
b) Oprava obslužné pozemní komunikace na ulici Hrachoviska (směr Interkov a 

Moravská výrobní) je již dokončena. 
 
c) KMČ byla seznámena s dopisem p. Podbehlého, který požaduje přezkum 

KHS na překračování hladiny hluku z firmy Interkov. KMČ se k návrhu na 
přezkum připojila a vydala souhlasné stanovisko.  

 
d) Technologický most byl již očištěn a je připraven na nátěr. Dle sdělení MmOl 

jsou práce naplánované do konce roku 2016. 
 

 
2. Nově otevřené úkoly 

a) Jednání se zúčastnil p. Nevima, který se informoval ohledně možného 
vybudování chodníku před domem Dalimilova 2A. KMČ vysvětlila, že se jedná 
o návrh investiční akce, kdy budeme do ledna čekat na stanovisko magistrátu 



města Olomouce, zda byl návrh akceptován a zařazen do plánu investic na 
rok 2017. 

b) Odbor správy městských komunikací a MHD zaslal KMČ návrhy na změnu 
názvu zastávek MHD v Chomoutově. Smyslem změn je zkrácení názvu na 
světelných tabulích v Olomouci. Nově už nebudou zastávky označovány 
názvy příslušných městských částí, ale pouze ulicí, na které se zastávka 
nachází. V Chomoutově dojde ke změně názvu autobusové zastávky: 
Chomoutov, křižovatka  na: Horecká. Chomoutov, škola zůstane zachován.  

c) KMČ schválila plán čerpání drobných investic v roce 2016. Největší finanční 
částka bude poskytnuta na Adventní jarmark, dotace kroužku Keramiky, mříže 
do oken kapličky a další.  

d) KMČ požádá TSMO a častější stříhání zeleně v okolí autobusové zastávky u 
hasičské zbrojnice. 

 
 
 
3. Informace a oznamy 

a) Každé úterý od 17:45 do 18:45 bude v hasičské zbrojnici probíhat kurz Jógy. 
Bližší informace ve vývěskách, na webu nebo na tel. čísle 737 946 055. 

b) Každé úterý od 16:00 do 17:30 bude v hasičské zbrojnici probíhat kroužek 
Žonglování. Bližší informace ve vývěskách nebo na webu. 

c) Na příští schůzku KMČ budou pozváni zástupci TJ Sokol Chomoutov a SDH 
Chomoutov za účelem projednání další spolupráce. 

d) Veškeré aktivity a události v Chomoutově můžete sledovat na webových 
stránkách www.chomoutov.eu. Nově zde najdete stránku „Kroužky“ kde 
průběžně aktualizujeme probíhající i připravované akce. Aktuality z dění 
sledujte na Facebooku pod profilem: Bydlím v Chomoutově“. 

e) KMČ děkuje paní Mikelové za úpravu zeleně na zastávce u hasičské 
zbrojnice.  

 
 
 

IV. Závěr 
 

Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30. Termín příštího jednání bude v pondělí        
7. 11. 2016 v 18:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: L. Martinů            Bc. Barbara Omelková 
         Předsedkyně KMČ 5 
 


