
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 4. 3. 2019

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 4. 3. 2019 v 17:00 hod v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice.

II.Prezence

Přítomni za KMČ:
Hosté:p. Šimková – klub seniorů, p. Děreš-strážník MP, 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) Očištění fasády hasičárny stále trvá 2.(b)
(b) Blanka Staňková a Kateřina Kohoutová vypracují do příštího zasedání KMČ 

(1.4.2019) plán společenských akcí pořádaných KMČ.
(c) Projekt Chomoutovský ALMANACH pokračuje ve spolupráci s Los Vesinos. 

Pokračuje a uhrazeno dle předchozích zápisů.
(d) Hlučné kanalizační poklopy na hlavním silničním tahu přes Chomoutov. 

Osloven provozovatel kanalizací a čekáme na vyjádření.
(e) KMČ odhlasovala a zažádá příslušný odbor magistrátu o opravu provizorní 

(dočasné) zastávky MHD u školy ve směru Olomouc, Chomoutov, Pňovice 
a vybudování chodníku -  napojit na stávající v ulici Štěpánovská a pokračujícího do 
ulice Písečná, toto je urgentní ve vztahu k bezpečnosti občanů. Tento návrh 
přednesla členka KMČ Danuše Švestková a přísedící občané. Patrony projektu jsou 
Petr Vepřek a Danuše Švestková. Požadujeme sdělení přesnějšího termínu. 
Odborem dopravy a územního rozvoje bylo sděleno, že berou na vědomí. 
Žádáme tedy odbor dopravy a územního rozvoje o sdělení termínu 
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Petr Vep� ek ANO ANO ANO
Lukáš Pour, DiS. ANO ANO ANO
Aneta Davidková ANO ANO ANO
MUDr. Pavel Hejtmánek ANO ANO ne/O
Štěpán Vítek ANO ANO ANO
Jaroslav Švarc ANO ANO ANO
Blanka Sta� ková ANO ANO ANO
Ing.Jaroslav Martínek ANO ANO ANO
Mgr. Romana Rickardtová ANO ANO ANO
Ludmila Martinů ANO ANO ANO
Kateřina Kohoutová ANO ANO ANO
Danuše Švestková ANO ANO ne/O
Jan Ratajský ANO ANO ANO

ANO = přítomen ne/O = omluven ne/N = neomluven



rekonstrukce zastávky. Financování z takzvaného chodníkovného.   Musíme 
vyčkat na vypracování investičního plánu.

(f) Projekt letního kina trvá do realizace
(g) Vývěsky na hřišti Koperník a zastávka Dalimilova v realizaci, dohodnuta 

rekonstrukce jedné vývěsky v hodnotě 3.000,- Kč, zajistí místní chomoutovský
stolař. Projektem byl pověřen Jaroslav Švarc.

(h)
(i) Cyklostezka a požadavek na ni stále trvá. Tímto byl pověřen člen KMČ Ing. 

Jaroslav Martínek a v plném rozsahu v projektu cyklostezka zastupuje KMČ 
č.5 Chomoutov.

(j) Nové lavičky na hřišti Koperník, projekt v běhu. Termín do konce května 2019.
(k) Požádat MMO o možnost zřízení veřejné Wifi v prostorách hasičárny (klubu 

seniorů, knihovny, detašovaného pracoviště).

2. Nově otevřené úkoly
(a) Zajistit pro Chomoutov v rámci tříděného odpadu kontejner na oleje a tuky

 z domácností.
(b) Na doporučení člena KMČ Štěpána Vítka oslovit společnost OptiVia s.r.o. ve 

věci očištění fasády hasičárny.

     3. Informace a oznamy
(a) Poděkování všem občanům, firmám a členům KMČ, kteří se zapojili do 

realizace Chomoutovského Masopustu 2019, výtěžek z této akce bude 
investován do chomoutovské kultury.

(b) Na základě podnětu přítomných občanů Chomoutova, ve věci konzumace 
alkoholu a s tím vyplývající hluk před prodejnou potravin v Chomoutově.

     S vedoucím provozovny bude projednáno a předseda KMČ č.5 Chomoutov  
     promluví s aktéry tohoto jednání. V případě, že nedojde k nápravě, bude 
     požádána městská policie o pravidelnější kontroly tohoto místa.

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc
(a) KMČ žádá magistrát o zřízení veřejné Wifi v rámci prostor hasičárny.
(b) Žádáme MMO o zřízení v rámci tříděného odpadu kontejner na oleje a tuky 
     z domácností.
(c)
(d)

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:45. Termín příštího jednání 1.4.2019.

Zapsal: Petr Vepřek       Petr Vepřek
Předseda KMČ č.5
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