
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 3. 12. 2018

I. Zahájení

KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 3. 12. 2018 v 17:00 hod
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.

II.Prezence

Přítomni za KMČ:

Hosté: Danuše Švestková (TJ Sokol Chomoutov), Jan Ratajský (SDH Chomoutov)p.
Šimková – klub seniorů, p. Děreš-strážník MP, Lenka Introvič – spolek LosVesinos,
veřejnost

III.Program

1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu
2. Nově otevřené úkoly
3. Informace a oznamy
4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc

1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z     posledního zápisu
a) KMČ žádá o obnovení pouličního osvětlení u cesty u odbočky na Poděbrady. 

Je zde velký pohyb osob a aut. Světlo bylo odstraněno v rámci celkové 
modernizace osvětlení a nebylo nahrazeno. Stále pokračuje a požadujeme.

b) Lavičky na hřišti Kopernik nebyly opraveny, jak KMČ žádala na posledním 
jednání. Není opraveno, požadavek pokračuje dál.

2. Nově otevřené úkoly
c) KMČ urguje požadavek na očištění fasády hasičské zbrojnice u majitele 

stavby, tj. u SNO, a.s.. Případně žádáme o vyjádření, kdy k čištění dojde.
d) Předseda KMČ pověřil členky komise Anetu Davídkovou a Romanu 

Rickadtovou projektem finančního přispěvku ze strany KMČ na kroužky, 
keramika, jóga, cvičení atd..

e) Předseda KMČ zadal úkol členům KMČ, aby do příštího setkání 7.1.2019 
přinesli návrhy urgentních oprav či rekonstrukcí v MČ.
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Petr Vepřek ANO
Lukáš Pour, DiS. ANO
Aneta Davidková ANO
MUDr. Pavel Hejtmánek ANO
Štěpán Vítek ANO
Ing. Jaroslav Švarc ANO
Blanka Staňková ANO
Jaroslav Martínek ne/O
Mgr. Romana Rickardtová ANO
Ludmila Martinů ANO
Kateřina Kohoutová ANO

ANO přítomen ne/O omluven ne/N neomluven



f) Na hřišti Koperník je potřeba zajistit rekonstrukci obecní vývěsky, bude 
osloven místní truhlář Zbyněk Musil. KMČ požaduje prosklenou 
uzamykatelnou vývěsku. Patronkou projektu je za KMČ členka KMČ Kateřina 
Kohoutová. 

g) Předseda Petr Vepřek a Lenka Introvič (LosVesinos) navrhli komisi vydávání 
čtvrtletníku v tištěné podobě, čtvrtletník bude občany informovat o novinkách  
a dění v MČ. Patroni projektu Lenka Introvič - LosVesinos a členka komise 
Blanka Staňková. Do 7.1.2019 předloží KMČ návrh a vizualizaci.

h) KMČ schválila termín konání masopustu na 2.3.2019, patronkou projektu byla 
stanovena  Kateřina Kohoutová a k dispozici ji budou i členové komise, tito se 
vyberou na pravidelném setkání KMČ dne 7.1.2019 a vybraným členům KMČ 
budou přiděleny úkoly.

i) Lenka Introvič – LosVesinos na příštím (7.1.2019) zasedání KMČ 
odprezentuje projekt Chomoutovský ALMANACH novým členům komise. KMČ
si dnes odsouhlasila dodržení příslibu spolufinancování almanachu přislíbené 
předchozí KMČ.

j) Blanka Staňková a Kateřina Kohoutová vypracují do příštího zasedání KMČ 
(7.1.2019) plán společenských akcí pořádaných KMČ.

3. Informace a oznamy
a) Předseda KMČ navrhl rozšíření členů KMČ o další dva členy a to zástupce 

místních spolků SDH Chmoutov a TJ Sokol Chomoutov. Za KMČ nominuje 
Danuše Švestková, Šťepánovská 19/4, Olomouc - Chomoutov (TJ Sokol 
Chomoutov) a Jan Ratajský, Hrachoviska 245/48, Olomouc – Chomoutov 
(SDH Chomoutov).

b) Předseda KMČ Chomoutov navrhnul pravidelné termíny jednání vždy první 
pondělí v měsíci a to takto: 7.1.2019, 4.2.2019, 4.3.2019, 1.4.2019, 6.5.2019, 
3.6.2019, 1.7.2019, 5.8.2019, 2.9.2019, 7.10.2019, 4.11.2019, 2.12.2019.

c) KMČ schválila uspořádání ohňostroje a setkání občanů ku příležitosti oslav 
Nového roku 2019. Ohňostroj se uskuteční 00:45 hodin dne 1.1.2019. 
Odpálení a bezpečnost kolem zajistí SDH Chomoutov. Patronem projektu je 
Petr Vepřek a Jan Ratajský.

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc
a)  KMČ žádá magistrát o urgenci opravy laviček na hřišti Koperník.
b)  KMČ žádá magistrát o opravu zbývajicích kanalizačních poklopů, jenž jsou 

extremně hlučné při průjezdu automobilů. Jde o hlavní komunikaci protínajíc 
MČ od Olomouce do Pňovic.

c) KMČ žádá o obnovení pouličního osvětlení u cesty u odbočky na Poděbrady. 
Je zde velký pohyb osob a aut. Světlo bylo odstraněno v rámci celkové 
modernizace osvětlení a nebylo nahrazeno. Stále pokračuje a požadujeme.

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:45. Termín příštího jednání 7.1.2019.

Zapsala: Petr Vepřek       Petr Vepřek
Předseda KMČ 5
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