
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 6. 11. 2017 

 
 

I. Zahájení 
 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 6. 11. 2017 v 17:00 v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice. 
 
 

II.Prezence 
 
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, L. Pour, L. Martinů, J. Švarc, 
Ing. Strýček, K. Kohoutová 
Hosté: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. – senátor za Olomouc, Ing. arch. Michal Giacintov 
– člen RMO 
p. Kovář – občan Chomoutova 
 
 
 

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) KMČ přizvala na schůzku MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D. a Ing. arch. Michala 
Giacintova, kterým jsme nastínili problém průjezdnosti automobilů a problémy 
s bouchajícími kanálovými poklopy na hlavní silnici (Dalimilova, Štěpánovská). 
Oba nám přislíbili pomoc při prosazování bezpečnostních prvků, popř. celkové 
rekonstrukci vozovky a součinnost při jednáních na Krajském úřadě 
Olomouckého kraje. 

b) Ing. arch. Giacintov konstatoval, že v příštím roce společnost MOVO, a.s. 
začlenila do svého rozpočtu částku na opravy bouchajících kanálových 
poklopů – jedná se celkem o opravu 49 poklopů na ulici Dalimilova, 
Štěpánovská. 

c) Pan Kovář požaduje snížení rychlosti na ulici Dalimilova na 30 km/h pro 
nákladní automobily. Dále požaduje, aby Městská policie pokutovala 
automobily, které stojí na travnatých pásech při ulici Dalimilova. Pokutování 
bude projednáno na příští schůzce KMČ, kde bude přítomen i strážník MP. 
Panu Kovářovi bylo členem KMČ p. Pourem sděleno, jaká preventivní opatření 
jsou vykonávána prostřednictvím dopravní policie ČR, který mi jsou pravidelná 
měření a preventivní činnosti strážníků MP. 

d) Dne 18. 10. 2017 proběhlo v hasičské zbrojnici setkání jubilantů za účasti dětí 
z mateřské školky v Chomoutově. Tímto dětem i paním učitelkám děkujeme. 

e) V současné době je realizován přechod pro chodce na ulici Štěpánovská. 
Realizace bude probíhat celý listopad. 

f) Stále pracujeme na rekonstrukci kapličky, která bude mít v příštím roce výročí 
120 let. 



g) Záhony před hasičskou zbojnicí byly uvedeny do stavu, který požadovalo 
oddělení zeleně. Zároveň došlo k převzetí záhonů do správy odboru životního 
prostředí magistrátu města Olomouce. Novou výsadbu bude na jaře 2018 
provádět Magistrát města odbor Životného prostředí. 

 
 

2. Nově otevřené úkoly 
 
a) předsedkyně KMČ byla pozvána na jednání do kanceláře senátory, kde budou 

společně koncipovat dopis pro Olomoucký kraj ve věci řešení aktuální 
dopravní a bezpečnostní situace na hlavní komunikaci Dalimilova – 
Štěpánovská. 

b) Na základě požadavku občanů jsme projednávali podmínky instalace místních 
ukazatelů (hnědé směrové značky). Cena jedné je 3000 Kč a je plně hrazena 
z rozpočtu komise. Zatím nebylo rozhodnuto, zda a kolik bychom případně 
pořizovali. 

 
 
 

IV. Informace a oznamy 
 

a) KMČ pořádá a spolufinancuje kroužky pro děti z Chomoutova – více informací 
ve vývěskách a na webových stránkách www.chomoutov.eu/krouzky a ve 
vývěskách. 

b) Chomoutovský adventní jarmark proběhne v sobotu 2.12.2017 od 15:00. 
Všichni občané jsou srdečně zváni. Více informací najdete v nejbližších dnech 
na webových stránkách nebo ve vývěskách. 

c) KMČ zakoupila nový vánoční stromek a zasadila ho na původní místo. Také je 
zajištěno jeho ošetřování v průběhu roku, aby se předešlo napadení houbou, 
jak tomu bylo v předchozím případě. Částka za stromek 1700 Kč byla hrazena 
z Masopustní sbírky od občanů Chomoutova. 

d) V roce 2018 na jaře bude provedeno celkové čištění fasády hasičské 
zbrojnice. 
 

 
 

VI. Závěr 
 

Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. Jednání 
KMČ bylo ukončeno v 18:00. Termín příštího jednání bude v pondělí 4. 12. 2017 
v 17 hodin 

 
 
 
 

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

 

http://www.chomoutov.eu/krouzky

