
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �.5 OLOMOUC – CHOMOUTOV 
                     ZÁPIS ZE SCH�ZKY DNE 13.3.2008  
 
I.   Zahájení 
KM� Chomoutov svolala pravidelnou sch�zku dne 13.3.2008 na detašovaném pracovišti.  
 
II.  Prezence  
     P�ítomni      :  pan Krpec, Kucha�ík, Bc. Krejchová, Martin�, Nemajer, Trnová 
    Omluven      :  pan Ing. Martínek 
    Neomluveni :  pan Augustin, Šachrová 
    Hosté           :   M�stská policie Olomouc, místostarosta Horky n.M. pan Vysloužil 
 
III.  Schválení zápisu z minulé sch�zky  
       P�edseda p�e�etl zápis z minulé sch�zky. Zápis byl schválen v p�e�teném zn�ní.  
 
IV. Otev�ené body  
      a   /    Komise žádá m�stskou policii o kontroly dodržování rychlosti v obci. 
 
      b   /   Pozvaný �editel CHKO se na sch�zku nedostavil.  
 
V.  Nová záležitost  
     a   /   Komise zve ob�any na výstavu z výtvarného díla spojenou s besedou pana profesora  
               Zde�ka P�ikryla, která se bude konat v sobotu 29.3.2008 v 15.00 hodin v budov� 
               hasi�ské zbrojnice. Zárove� žádá vedoucího odd�lení KM� a DP OVVI  Mgr. Puha- 
               �e o proplacení pozvánek.  
 
    b  /     Pod záštitou komise se uskute�ní v úterý 18.3.2008 beseda s M�stskou policií Olo- 
              mouc na téma :  Ochrana senior� p�ed negativními vlivy. 
 
    c  /    P�edseda seznámil místostarostu Horky n.M. pana Vysloužila se zprávou  
             Ing. Kurfüsta ohledn� protipovod�ových pravob�ežních opat�eních.  
 
    d  /    Vyjád�ení komise k žádosti:  z pohledu KM� nemá žádný význam, aby parcela 
              �. 17/1 ostatní plocha o vým��e 716 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc 
              nabyla do majetku statutární m�sto Olomouc. Dále by se dalo uvažovat jen o bez- 
              platném p�evodu tohoto pozemku do majetku m�sta.  
 
   e  /     Komise d�razn� upozor�uje majitele ps� na p�ísný zákaz jejich volného pohybu  
             v obci a na povinnost uklízet jejich exkrementy. 
 
   f  /     P�edseda projednal vedení kanalizace paní �ermákové p�es pozemky pana 
            Zahradní�ka. 
 
   g  /    Na základ� stížností ob�an�, komise žádá Povodí Moravy o provedení opat�ení –  
            zákaz jízdy koní po víceú�elové komunikaci pat�ící Povodí Moravy – hrázi.  
 
VI.  Úkol  
     a  /    P�edseda zajistí umíst�ní kontejneru na satelit Chomoutova.  
     b  /    Komise bude nadále v kontaktu s obecním ú�adem v Horce nad Moravou.  
 



VII.  Program p�íští sch�zky 
- postup kanalizace 
- �ešení vzniklých problém�  

 
VIII.  Ukon�ení 
          P�íští sch�zka se bude konat 10.4.2008 v 17.30 hodin na detašovaném pracovišti.  
 
Zápis vytvo�ila  :  Helena Trnová 
 
Zápis schválil    :  Jaroslav Krpec 
                             P�edseda komise  
 
 


