
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 2. 1. 2017 

 
 

I. Zahájení 
 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 2. 1. 2017 v 18:00 hod v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice. 
 
 

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

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 
dětského hřiště na Koperníku. Dochází zde ke znečišťování prostoru určeného 
pro děti psími výkaly. Apelujeme na majitele psů, aby si po svých psech 
uklízeli!!!! Dále byla MP požádána o častější kontrolu nevhodně 
zaparkovaných automobilů na ulici Dalimilova. 

 
b) V rámci projektu Třídění odpadu v domácnostech byly prostřednictvím DP 

vydány již všechny kontejnery. 
 
c) KMČ nechala zpracovat nezávislým subjektem dotazníky Revitalizace 

komunikace Dalimilova – Štěpánovská. Výsledky jsou k dispozici na webových 
stránkách www.chomoutov.eu/odkazy a na DP Chomoutov v tištěné podobě. 

 
 
2. Nově otevřené úkoly 
a) KMČ prověří, zda by bylo možné vymezit prostor „Koperník“ jako zónu, kde by 

byl zákaz venčení psů.  
b) KMČ vytipuje nejvíce bouchající poklopy ve vozovce, které následně nechá 

opravit. Pokud registrujete ve vaši blízkosti takový poklop, sdělte nám to 
prostřednictvím schránky umístěné na hasičské zbrojnici nebo na mail 

olomouc.chomoutov@mail.com. 



c) KMČ připravila návrh čerpání rozpočtu na rok 2017.  
 
 
 

3. Informace a oznamy 
 

a) Veškeré aktivity a události v Chomoutově můžete sledovat na webových 
stránkách www.chomoutov.eu a na facebooku pod profilem: Bydlím 
v Chomoutově. 

b) Pan Podbehlý informoval KMČ o petici proti aktivitám firmy Interkov. 
c) Ve středu 11. ledna 2017 začíná kurz keramiky. 
d) KMČ uvolnila ze svého rozpočtu částku 8000,- Kč na ohnivou show o 

Silvestrovské noci. 
e) KMČ ve spolupráci s obcí Horka nad Moravou a Skrbeň pořádá soutěž Košt 

hanácké pálenky v sobotu 11.2. v budově hasičské zbrojnice v Chomoutově. 
Další podrobnosti budeme sdělovat prostřednictvím rozhlasu, nástěnek a 
webových stránek. 

 
 
 

VI. Závěr 
 

Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30. Termín příštího jednání bude v pondělí 6. 
2. 2017 v 18:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: P. Vychodilová           Bc. Barbara Omelková 
         Předsedkyně KMČ 5 
 


