
            KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 5 OLOMOUC – CHOMOUTOV 
                                  ZÁPIS ZE SCHŮZKY DNE 20.4.2011 
 
 
I.    Zahájení  
      KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku 20.4.2011 v kanceláři KMČ. 
 
II.   Prezence  
       Přítomni   :   pan Krpec, Kuchařík, Martinů, Nemajer, Šachrová, Trnová 
       Hosté        :   Městská policie Olomouc 
 
III.  Schválení zápisu z minulé schůzky  
        Předseda přečetl zápis z minulé schůzky. Zápis byl schválen v přečteném znění.  
 
IV.   Otevřené body  
          
        a   /    Komise pověřila Městskou policii Olomouc, aby opět kontrolovala dodržování 
                  pořádku v obci, hlavně na dětském hřišti (vandalismus) a na točně autobusu č. 20. 
 
         b  /    Na základě stížnosti pana Josefa Nykla komise upozorňuje občany na zákaz odpa- 
                  lování petard během roku v blízkosti domů – nebezpečí požáru. Stížnost byla 
                  projednána 9.2.2011 za přítomnosti policie.  
 
V.    Nová záležitost  
         
        a   /   KMČ souhlasí s návrhem dopravního oddělení Magistrátu města Olomouce s ome- 
                 zením autobusové linky č. 20 od 1.9.2011 pod podmínkou, že bude zavedena nová 
                 autobusová linka – Horka nad Moravou – Chomoutov – Olomouc nebo zavedena 
                 linka Veolia na úrovni linky č. 765, která byla provozována v době budování kana- 
                 lizace.  
                 Hlasování  :        Pro   -  6           Proti  -   0               Zdržel   -   0 
 
        b  /     Předseda jednal se starostkou Horky nad Moravou ohledně průjezdnosti kamiónů 
                  obcemi. Jediná možnost je zjištění nosnosti mostu přes Mlýnský náhon v Horce.  
                  Starostka přislíbila zafinancování statika na tento most.  
 
        c  /     Vyjádření komise k vymezení veřejného prostranství se zákazem konzumace alko- 
                  holu a zákazu žebrání – tyto problémy se v naší městské části zatím nevyskytují.  
 
        d  /     Komise žádá majitele nových domů na Dalimilové ulici, aby upravili obecní  
                  pozemek.  
                  Termín  :   do 15.5.2011. 
 
        e  /     Na základě stížností občanů komise žádá o zajištění stavby domů a posečení trávy 
                  na ulici Krátké (satelit) – nebezpečí úrazu, nepořádek na obecním pozemku.  
 
        f  /     Na rok 2012 je plánována celková rekonstrukce dětského hřiště s doplněním  
                  hracích prvků.  
 
        g   /   Upozorňujeme občany, že během května a června budou probíhat kontroly komínů  



- Termíny budou včas oznámeny.   
 
    h     /    Předseda opět urgoval firmě VCES panu Pavlovičovi bouchání poklopů  při  
                průjezdu aut obcí.  
 
   ch  /      Komise upozorňuje občany, že dne 28.5.2011 se bude konat pravidelná jarní 
                sběrová sobota – stanoviště U hospody u zastávky  v době od 8.00 do 13.00 hodin.    
 
VI.    Příští schůzka se bude konat ve středu 18.5.2011 v 17.00 hodin v kanceláři KMČ. 
 
 
Zápis provedla  :    Helena Trnová  
 
 
Zápis schválil   :    Jaroslav Krpec 
                               předseda komise  
      
          
     


