
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 5. 6. 2017 

 
 

I. Zahájení 
 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 5. 6. 2017 v 18:00 v zasedací místnosti 
hasičské zbrojnice. 
 
 

II.Prezence 
 
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, L. Pour, L. Martinů, J. Švarc, MUDr. 
Hejtmánek, Ing. Strýček, K. Kohoutová 
Hosté: strážník MP – p. Děreš 
 
 

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 informoval o činnosti za měsíc květen. Na příští jednání KMČ bude 

pozván zástupce státní policie, aby byla domluvena spolupráce při dohledu na 
přechodech pro chodce. MP byla požádána o důslednější kontrolu parkujících 
automobilů na ulici Dalimilova. Jedná se především o úseky poblíž vedlejších cest a 
parkování v křižovatce. Nevhodně zaparkované automobily znemožňují výhled do 
vozovky při vjíždění na hlavní silnici. KMČ opět žádá občany, aby svá vozidla 
parkovali na svých vlastních pozemcích nikoliv na chodnících, které jsou určeny pro 
chodce! 

b) Probíhá nátěr technologického mostu přes řeku Moravu. 
 
2. Nově otevřené úkoly 
 

a) Občané Chomoutova si stěžují na hluk z fotbalového hřiště v nočních hodinách. 
Připomínáme, že se jedná o soukromý pozemek a KMČ nemá možnost, jakkoliv řešit 
tyto stížnosti. Upozorňujeme, že od 22:00 hodin platí noční klid a pokud někdo 
narušuje pořádek je možné volat linku 156 – Městskou policii. 

b) KMČ obdržela stížnost na hluk z Interkovu. Člen KMČ MUDr. Hejtmánek monitoruje 
výrobu o víkendu a konstatoval, že v sobotu jsou v Interkovu prováděny pouze 
udržovací práce, které nejsou hlučné a v neděli se nepracuje vůbec. To nám potvrdil i 
majitel p.Navrátil. 

c) KMČ projednala žádost o odkup, případně směnu pozemků v satelitu. Pozemek dosud 
slouží jako průchod na val, který s předmětným pozemkem sousedí. KMČ navrhuje 
ponechat průchod na val a doporučuje směnu pozemku. 

d) U satelitu vedle kontejnerů na tříděný odpad bude přistaven veřejný kontejner na 
směsný odpad. Instalace je z důvodu zvýšeného pohybu návštěvníků Poděbrad a 
častého znečištění blízkého okolí. Pokud bude docházet ke zneužívání nebo se 
vyskytnou jiné komplikace, bude po zkušebním období odstraněn. 



e) Poničenou vedlejší komunikaci Hrachoviska bude řešit MmOl-odbor Správy 
městských komunikací a MHD kde jsme událost nahlásili. 

f) Rada města schválila rozpočet na vypracování projektové dokumentace (nikoliv 
realizace) navrhované investiční akce Dobudování chodníku na Dalimilove ulici 
poblíž popisného čísla 2. 

g) Zástupci magistrátu města Olomouce provedou místní šetření na opravy komunikací 
v Chomoutově na kterých občané žádali o dobudování chodníků nebo úpravy 
příjezdové komunikace. Zatím nebyl stanoven termín jednání. 

 
 
3. Informace a oznamy 
 

a) Předsedkyně KMČ uvítala novou členku paní Kateřinu Kohoutovou, která byla radou 
města Olomouce schválena na místo prof. Nelešovské. 

b) MUDr. Hejtmánek zhodnotil dětský den, na který KMČ přispěla částkou 6.000,- Kč. 
Jednalo se především o ceny do tomboly.  

c) KMČ bude přispívat částkou 6.000,- Kč na skákací hrad na Hasičské soutěži, které 
proběhne 10. 6. 2017 na fotbalovém hřišti. 

d) Byla zakoupena vlajka ČR z finančních prostředků KMČ. 
e) Dne 21. června v 9:30 budou do zasedací místnosti hasičské zbrojnice pozváni 

občané, kteří se dožívají životního jubilea v měsíci červnu, červenci a srpnu. V 
krátkém programu pro ně vystoupí děti z Mateřské školky. Akce je veřejná a může se 
zúčastnit i rodiny jubilantů. 

f) Byl instalován stojan na kola se sedmi místy před budovu hasičské zbrojnice. 
Děkujeme p.Stehlíčkovi za instalaci. Stojan zakoupila KMČ ze svého rozpočtu za 
1000 Kč. 

 

 
DEFINICE KOMPETENCÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 
Úkolem komise městské části je zprostředkovávat informace občanům a Magistrátu 
města Olomouc o dění v místě, případně doporučit způsob jak daný problém nebo 
situaci vyřešit a na koho se obrátit. Svými dobrovolnými aktivitami a pořádáním 
kulturních akcí se snaží přispívat ke zlepšení klimatu v městské části a zvyšování 
atraktivity a komfortu bydlení. Není kompetentní plnit funkci pořádkové služby. Tuto 
službu zajišťuje 24 hodin Městská policie (156) nebo Policie ČR (158).  
 
Vaše dotazy a podněty můžete hlásit osobně na Detašované pracoviště MmOl 
v úředních hodinách nebo na mail olomouc.chomoutov@mail.com nebo do schránky 
umístěné na budově hasičské zbrojnice. 
 

 
VI. Závěr 

 
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. Jednání KMČ 
bylo ukončeno v 19:00. Termín příštího jednání bude v pondělí 7. 8. 2017 v 18:00. 

 
 

 
 

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

 


