
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 1. 4. 2019

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 1. 4. 2019 v 17:00 hod v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice.

II.Prezence

Přítomni za KMČ:
Hosté:p. Šimková – klub seniorů, p. Děreš-strážník MP, starosta Horky nad Moravou
pan Luděk Tichý, 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) Projekt Chomoutovský ALMANACH pokračuje ve spolupráci s Los Vesinos. 

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

Osloven provozovatel kanalizací a čekáme na vyjádření.
(c) 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 
rekonstrukce zastávky. Financování z takzvaného chodníkovného. Musíme 
vyčkat na vypracování investičního plánu.
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Petr Vep� ek ANO ANO ANO ANO
Lukáš Pour, DiS. ANO ANO ANO ANO
Aneta Davidková ANO ANO ANO ANO
MUDr. Pavel Hejtmánek ANO ANO ne/O ANO
Štěpán Vítek ANO ANO ANO ANO
Jaroslav Švarc ANO ANO ANO ANO
Blanka Sta� ková ANO ANO ANO ANO
Ing.Jaroslav Martínek ANO ANO ANO ANO
Mgr. Romana Rickardtová ANO ANO ANO ANO
Ludmila Martinů ANO ANO ANO ANO
Kateřina Kohoutová ANO ANO ANO ANO
Danuše Švestková ANO ANO ne/O ANO
Jan Ratajský ANO ANO ANO ANO

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



(d) 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. Vývěsky jsou vyrobené, je 
potřeba určit místa, kde budou instalovány.

(e) 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.

(f) 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. Stále trvá, byl osloven příslušný odbor magistrátu.
(b) Zjistit, zda by bylo možné z rozpočtu „estetizace“ zafinancovat úpravu zahrady

školky Baarova, pozemek v majetku města.
(c) Zjistit, zda by se dalo zrekonstruovat petangové hřiště v MČ Chomoutov 

z rozpočtu „estetizace“.
(d) Zjistit, zda by bylo možno financovat očištění fasády z rozpočtu „estetizace“.
(e) Požádat magistrát o zřízení stálého pracovníka na úklid veřejných prostor

 v MČ Chomoutov, tak jak to mají jiné MČ Olomouce.

     3. Informace a oznamy
(a) KMČ č.5 Chomoutov v naprosté většině podporuje projekt přednesený 

starostou Horky nad Moravou, panem Luďkem Tichým, ve věci projektu 
propojení Horky nad Moravou a MČ Chomoutov chodníkem, popřípadě 
chodníkem v kombinaci s cyklostezkou.

(b) MMOL a KMČ č.5 Chomoutov děkuje všem občanům, dobrovolníkům, školám 
a spolkům, kteří se zúčastnili akce ukliďme Česko, za provedený úklid v MČ 
Chomoutov.

(c) KMČ č.5 Chomoutov přispěje 2.000,- Kč na projekt „Tvoření pro maminky“ 
organizovaný školkou Baarova.

(d) První vydání chomoutovských novin „Chomáč“ je posunut na květen 2019.
(e) Městská policie informovala KMČ č.5 Chomoutov o plánovaných kontrolách ve

věci parkování osobních automobilů v rámci MČ Chomoutov. Zaměří se 
hlavně na parkování na chodníku a zelených pásech (zatravněné plochy).

(f) KMČ č.5 Chomoutov ve spolupráci s SDH Chomoutov zorganizují akci pálení 
čarodějnic v termínu 27.4.2019. KMČ č.5 Chomoutov se bude finančně podílet
částkou 5.000,-Kč. Konání akce je podmíněno příznivým počasím.

(g) KMČ č.5 Chomoutov a TJ Sokol Chomoutov zorganizují dětský den. KMČ č.5 
Chomoutov se na akci podílí částkou 5.000,- Kč.

(h) KMČ č.5 Chomoutov se dohodla na pozvání nového předsedy TJ Sokol 
Chomoutov Lukáše Resnera na příští zasedání KMČ dne 6.5.2019 v 17:00. 
Důvodem je obeznámení KMČ panem předsedou o dalším směřování TJ 
Sokol Chomoutov pod jeho vedením.

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc
(a) KMČ žádá magistrát o zřízení veřejné Wifi v rámci prostor hasičárny.
(b) Revitalizace zahrady školky Baarova viz. 2.(b)
(c) Rekonstrukce petangového hřiště viz. 2.(c)
(d) Očištění fasády Hasičárny viz. 2.(d)
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(e) Stálý úklidový pracovník viz. 2.(e)
(f) Zaslání zápisu ze schůzky ve věci vybudování točny autobusu v Chomoutově.

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19:15. Termín příštího jednání 6.5.2019.

Zapsal: Petr Vepřek       Petr Vepřek
Předseda KMČ č.5
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