Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 4. 5. 2015

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 4.5.2015 v 18:00.

II. Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, prof. Nelešovská, MUDr. Hejtmánek, J. Švarc,
Ing. Strýček, Mgr. Vychodilová, L. Pour, L. Martinů
Hosté: p. Švestková – TJ Sokol Chomoutov, p. Krejza – ul. Lužní

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) Městská policie provádí pravidelné kontroly Chomoutova, min. 1x v pracovní
dny a 1x o víkendu. Zaměřila se především na preventivní kontrolu vjezdu na
most k Poděbradům.
b) V současné době jsou již ukončeny práce předláždění chodníku na ulici
Štěpánovská.
c) KMČ předala žádost o opravu bouchajících poklopů Moravské vodárenské a. s..
V příštím týdnu bude probíhat šetření na místech reklamovaných poklopů. O
dalším postupu budeme informovat ve vývěskách a na webových stránkách
Chomoutova.
d) Byla odeslaná žádost na MMOl o umístění 4 ks košů na psí exkrementy
s mapou navrhovaných míst. Děkujeme občanům za spolupráci při vytipování
vhodných míst.
e) KMČ sjedná schůzku s provozovatelem pískovny v Pňovicích za účelem zjištění
bližších informací o četnosti plánovaných průjezdů Chomoutovem.

2. Nově otevřené úkoly
a) V průběhu května bude nově označena ulice Javorová.
b) Kontejner u Urnového háje slouží pouze na hřbitovní odpad. Občané do něj
vyhazují i domovní odpad, což je zakázáno. MP byla požádána o kontrolu.
c) Na základě žádosti občanů budeme žádat o přesunutí dopravní značky
s názvem obce před začínající zástavbu na satelitu (blíže k městu). Po dohodě
s panem Krejzou, který občany v této věci zastupuje, jsme se domluvili na

společné schůzce dne na Dopravním inspektorátu, kde předložíme tuto žádost
osobně.
d) Bude odeslán požadavek na snížení rychlosti v nové zástavbě satelitu Olomouc
– Chomoutov, platný pro ulice Výstavní, Lužní, Krátká, U silnice, Vrbová
Javorová, Olšová. Jedná se o umístění dopravní značky snížení rychlosti na
30km/h.
e) Přijali jsme stížnost občanů na nadměrný a obtěžující hluk z nedaleké
střelnice. KMČ prošetří možnosti omezení střelby v neděli a o svátcích na
Krajské hygienické stanici a na stavebním odboru magistrátu města Olomouce.
f) Komise chce zajistit údržbu technologického mostu přes řeku Moravu, kterým
vedou sítě (plyn, voda, kanalizace) pro domy na druhém břehu. Most je ve
špatném technickém stavu ale žádný z provozovatelů sítí jej nemá ve správě.
Proto hledáme způsob, kdo bude údržbu provádět a hradit vzniklé náklady.

3. Informace a oznamy
a) KMČ společně s TJ Sokol a s SDH Chomoutov pořádá dne 6. 6. 2015 na
fotbalovém hřišti Dětský den. P. Švestková seznámila komisi s organizací a
programem dětského dne.
b) V letošním roce bude vydána publikace: Historie Chomoutova. KMČ požádala
Klub seniorů o spolupráci. Kdokoliv z občanů, kdo by se chtěl zapojit, nás
může kontaktovat prostřednictvím schránky nebo elektronickou poštou.
c) TSMO provedli čistění žlabu u stanoviště tříděného odpadu na satelitu.
d) Na základě podnětu občanů jsme požádali provozovatele Jezdeckého klubu
Chomoutov o odstraňování koňských exkrementů z chodníků a hráze. Byla
nám přislíbena náprava.
e) Soukromý zemědělec p. Navrátil již zpracoval hnůj na svém pozemku, který
obtěžoval zápachem obyvatele Chomoutova, zejména na ulici Dalimilova u
mostu.
f) SDH Chomoutov uvedl plochu po kluzišti do původního stavu.
g) Poplatek za komunální odpad musí být uhrazen do konce května!
h) V sobotu 9. května pořádá SDH Chomoutov sběr starého železa. Veškerý
odpad nechejte před svými dveřmi. Není potřeba ho nikam odvážet.
i) V sobotu 16. května proběhne jarní sběrová sobota – stanoviště u hospody U
zastávky, v době od 8:00 do 13:00 hodin.
j) Moravská vodárenská a.s. oznamuje, že od 11. – 15. května bude provádět
odečty vodoměrů. Kdo z občanů nebude v dopoledních hodinách doma, ať
zanechá stav vodoměru na viditelném místě.
k) Chomoutov a komise místní části mají své webové stránky, kde pravidelně
doplňuje aktuality z naší MČ. Nejdete nás na adrese www.chomoutov.eu. Také
nás můžete sledovat na Facebooku pod profilem KMČ Chomoutov.
l) TJ Sokol Chomoutov pořádá 20. 6. 2015 celodenní turnaj Benjamínků na hřišti
kopané.
m) Děkujeme všem občanům Chomoutova, kteří respektují výzvu ohleduplnosti.

IV. Závěr
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19 hodin. Termín příštího jednání: pondělí 1. června
v 17:00 hodin

Zapsala : L. Martinů

www.olomouc.eu/chomoutov

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ č.5
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