Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 13. 4. 2015
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 13. 4. 2015 v 17:00.

II. Prezence
Přítomni za KMČ: B. Omelková, A. Nelešovská, J. Švarc, M. Strýček, P. Vychodilová, L.
Pour, L. Martinů
Hosté: strážník MP – Michal Dvořák

III. Program
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu
2. Nově otevřené úkoly
3. Informace a oznamy

1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu
a) kácení stromů na urnovém háji již bylo dokončeno
b) v nejbližší době bude zahájeno předláždění chodníků na ulici Štěpánovská od mostu
po autobusovou točnu a chodník naproti hospody U zastávky na ulici Dalimilova –
dle dokumentace technických služeb (celkové náklady na předláždění uvedených
úseků budou: 364 154 Kč včetně DPH. Z toho 300 000 Kč je čerpáno z fondu na
opravu komunikací pro rok 2015, Odbor dopravy uhradí 42 519 Kč a zbývajících 21
634 Kč budou hrazeny z prostředků určených na drobné opravy (OVVI)
c) MP provádí dle rozpisu pravidelné pochůzky po Chomoutově a dohlíží tak na
bezpečnost v obci. V uplynulém období bylo provedeno i měření rychlosti Policií ČR
a bylo uloženo 14 pokud při průjezdu Chomoutovem. MP bude nadále dohlížet na
přechodech v ranních anebo odpoledních hodinách.
d) na ulici Štěpánovská byly umístěny 2 nové značky „Pozor, chodci ve vozovce“
e) komise vytipuje 5 míst kde budou umístěny veřejné odpadkové koše a koše na psí
exkrementy a požádá MMOL odbor Životního prostředí o vypracování kalkulace.
Pokud máte návrhy kde by bylo vhodné koše umístit, sdělte nám to prostředníctvím
schránky na budově Požární zbrojnice nebo elektronickou poštou do 27.4.
f) členové konmise důkladně prošetřili možnost jakým způsobem lze omezit pohyb
dodávek s pískem, které budou projíždět Chomoutovem z pískovny Pňovice. Komise
obdržela písemné stanovisko dotčených orgánů, že není způsob jakým bychom
mohli omezit nebo vyloučit průjezd těchto vozidel. Komise bude jednat

s provozovatelem pískovny o podnikatelském záměru a jeho dopadu na obyvatele
Chomoutova a přilehlých městských částí.

2. Nově otevřené úkoly
a) KMČ podala žádost na dopravní inspektorát policie ČR na častější kontrolu a
měření rychlosti v obci z důvodu zvýšeného provozu automobilů, díky uzavírce
podjezdu v Pavlovičkách. Ze strany dopravní policie bylo žádosti vyhověno a dle
možností bude preventivní měření prováděno i nadále
b) byl vznesen požadavek na MP na prošetření umístění dopravní značky se zákazem
vjezdu motorových vozidel na cestě k Poděbradům. Dále byla MP požádána o
kontrolu vozidel, které i přes zákaz přejíždějí přes Mlýnský potok a ničí tak most,
který má být v budoucnu součástí budované cyklostezky
c) na výzvu KMČ o bouchajících poklopech se ozvalo 16 domů. Komise zašle dopis
na Moravskou vodárenskou s žádostí o opravu.
d) žádost o sdělení stanoviska k prodeji, případně pronájmu části parcely č. 703/3
ostatní plocha o výměře 100m2 v k.ú. Chomoutov za účelem umístění 10 kusů
včelstev – viz plánek.
Hlasovalo: 7 – pro 0 – proti 1 – se nezůčastnil
Komise souhlasí s pronájem pozemku.
3. Informace a oznámení
a) Na detašovaném pracovišti magistrátu (budova hasičské zbrojnice, 1.p.) se platí
poplatky za komunální odpad a psy dle úředních hodin.
b) V sobotu 16. května proběhne jarní sběrová sobota. Upozorňujeme občany, že
v letošním roce bude v Chomoutově pouze jedna sběrová sobota, avšak občané
mají možnost na podzim využít sběrové soboty v sousedních městských částech
(Lazce, Černovír – termíny zveřejníme na podzim)
c) Ve dnech 12. a 13. května bude v Chomoutově kominík – p. Šefčík. Kdo má
zájem o kominické práce, ať se nahlásí na detašovaném pracovišti magistrátu.
d) Hlášení v Chomoutově zajišťuje p. Petra Vychodilová, Baarova 44. Hlásí se pouze
v úřední dny, tj. pondělí a úterý. Ve výjimečných případech (např. pohřeb) bude
hlášeno i mimo úřední den.
e) Ve dnech 20. – 24. dubna budou Technické služby provádět strojní čištění cest.
Žádáme majitele aut, aby si svá auta přeparkovali na své pozemky.
f) Žádáme rodiče, aby poučili své děti o bezpečném přecházení vozovky a používali
k přecházení cesty přechody pro chodce!
g) Vyzýváme občany, aby neužívali cizí pozemky k uskladňování odpadu ze svých
domů a zahrad. K tomu to účelu slouží sběrné soboty nebo sběrné dvory kde se
tento odpad vykupuje a následně řádně ekologicky zpracovává. Seznam
sběrových dvorů najdete na této adrese www.olomouc.eu/aktualniinformace/odpadove-hospodarstvi/sberove-dvory

h) Děkujeme občanům za upozornění na přeplněný kontejner na hřbitovní odpad.
Komise podala žádost na Technické služby a kontejner je již je vyvezen.
i) KMČ vydává tzv. Výzvu ohleduplnosti, která je součástí tohoto zápisu. Prosíme
o její respektování.
j) KMČ pozvala na neformální schůzku předsedu Sokola Chomoutov a velitele SDH
Chomoutov pro projednání vzájemné spolupráce.

IV. Závěr
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18,30 hodin. Termín příštího jednání: pondělí 4. 5. 2015
v 18 hodin v zasedací místnosti KMČ.

Zapsala: L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ č.5

Příloha:
1. Katastrální mapa pozemku k žádosti o pronájem p.Nožkou
2. Výzva ohleduplnosti

Tento zápis včetně příloh najdete také na www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/chomoutov

Výzva ohleduplnosti

Komise městské části č.5 Olomouc – Chomoutov dne 13.4.2015 projednala a následně
odsouhasila požadavek občanů, aby byla zachována neděle jako den klidu a odpočinku.

Vyzýváme proto vás, jako spoluobčany naší městské části, aby jste v tomto dni
neprováděli práce, které způsobují nadměrný hluk. Jedná se zejména o pily, sekačky a
další hlučná zařízení.

Komise městské části vyzývá občany k větší sousedské
ohleduplnosti a žádá, aby respektovali neděli jako den
klidu.
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