
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 8. 1. 2018 

 
 

I. Zahájení 
 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 8. 1. 2018 v 17:00 hod v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice. 
 
 

II.Prezence 
 
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, L. Martinů, J. Švarc, L. Pour, K. 
Kohoutová 
Hosté: p. Pohlídalová, p. Pohlídal, p. Vodičková – občané Chomoutova 
p. Děreš – strážník MP 
 
 
 

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) Na jednání KMČ se dostavila žadatelka o pronájem pozemků u Urnového háje 
za účelem pastvy pro koně. KMČ podmínila souhlas o pronájem podpisy 
majitelů přilehlých nemovitostí. Žadatelka p. Pohlídalová na místě doložila 
patřičné dokumenty. Dále přislíbila zabezpečit pastviny krom elektrického 
ohradníku dalším mechanickým zabezpečením (tj. dřevěné ohrady). Za těchto 
podmínek vydala KMČ souhlasné stanovisko k pronájmu. 

b) Se strážníkem MP bylo řešeno především nevhodné parkování na ulici 
Dalimilova, kdy parkující vozidla znemožňují přehlednost na křižovatkách. MP 
bude tyto přestupky řešit na místě.  

c) Předsedkyně KMČ se zúčastnila schůzky se senátorem za Olomoucký kraj – 
MUDr. Lumírem Kantorem, na které byla řešena otázka celkové revitalizace 
vozovky na ulici Dalimilova a Štěpánovská. Budou pokračovat další jednání na 
Krajském úřadě. Budeme žádat posílení bezpečnosti na vozovce nebo 
vyjádření k projektu celkové revitalizace komunikace. 

 
 

2. Nově otevřené úkoly 
 
a) KMČ požádá Hřbitovy města Olomouce o odstranění uschlých stromů v areálu 

Urnového háje.  
b) Paní Vodičková se dotazovala, proč některé autobusové spoje linky 364 

nezastavují na zastávce Chomoutov škola. Provoz linek 364 zajišťuje 



Olomoucký kraj, nikoliv Magistrát města Olomouce. Bylo doporučeno sepsat 
konkrétní požadavky, které KMČ předá vedení IDSOK (integrovaný dopravní 
systém olomouckého kraje). 

c) KMČ obdržela požadavek na řešení dopravní situace při výjezdu ze soukromé 
cesty (parcela 779/3) na veřejnou komunikaci Dalimilova. Jelikož se jedná o 
soukromý pozemek a tato cesta nemá statut veřejné komunikace, nemůže 
KMČ podniknout žádné kroky k řešení této situace. Může však doporučit, aby 
bylo vyhověno žadatelům při podání jejich žádosti na Dopravní inspektorát. 

 
 

 
 
 

IV. Informace a oznamy 
 

a) Setkání jubilantů proběhne 28.2. v 9:30. 
b) V letošním roce se neuskuteční Masopust, pouze Košt hanácké pálenky a to 

10. 2. 2018. Masopustní průvod se uskuteční v příštím roce a poté každý 
druhý rok. 

c) V průběhu výstavby protipovodňových opatření v Černovíře, bude postaven 
dočasný pontonový most u Bristolu. Tím by se mohlo výrazně omezit 
očekávaný nárůst projíždějících aut Chomoutovem. 

d) V letošním roce proběhne čištění fasády budovy hasičské zbrojnice a výsadba 
záhonů před budovou. 

e) Plán akcí průběžně aktualizujeme na stránkách www.chomoutov.eu/akce. 
 

 
 

VI. Závěr 
 

Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30. Termín příštího jednání bude v pondělí    
5. 2. 2018 v 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


