Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 1. 6. 2015

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 1.6.2015 v 18:00.

II. Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. B. Omelková, prof. A. Nelešovská, J. Švarc, Mgr. P. Vychodilová, L. Pour,
L. Martinů
Hosté: p. Švestková – TJ Sokol Chomoutov

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, v průběhu měsíce května
probíhaly kontroly pěší hlídky jednou týdně v době od 14:00 – 16:45. Hlídka se zaměřila
především na kontrolu kontejneru u Urnového háje (byl do něj ukládán stavební i jiný
odpad, pro který není kontejner určený) dále ulice Hrachoviska a Dalimilova.
b) V současné době jsou již ukončeny práce na předláždění chodníku na ulici Dalimilova.
c) Moravská vodárenská a.s. jako provozovatel a zároveň servisní organizace kanalizace a
Město Olomouc odbor investic jako vlastník budou společně řešit náš požadavek o opravu
bouchajících poklopů. V této věci proběhla písemná komunikace se zástupci obou stran, při
kterých se sjednávali podmínky realizace. Vzhledem k tomu, že stavba již není v záruce,
musí se vlastník s provozovatelem domluvit na rozpočtu a financování celé opravy.
d) Ve věci umístění nových odpadkových košů proběhlo místní šetření pracovníkem MMOl,
který postoupil naši žádost na TSMO a v současné době čeká na jejich vyjádření.
e) Ulice Javorová již má nové označení.
f) Paní předsedkyně společně se zástupcem občanů satelitu navštívili Dopravní inspektorát
(DI) a projednali možnost umístit dopravní značku s označení začátku obce Chomoutov
blíže k městu. Pracovníkem DI bylo sděleno, že značka je umístěna v souladu s předpisy. I
přesto zváží možnost posunutí. Byla podána písemná žádost na DI o vyjádření k této
situaci. Závazné rozhodnutí v této věci pak vydá odbor dopravy Magistrátu města
Olomouce – bude zveřejněno ve vývěskách KMČ.
g) Komise zjistila, že technologický most byl postaven z prostředků Magistrátu města
Olomouce. V současné době jsme v jednání s odborem majetkoprávním, kteří přislíbili, že
budou nápomocni při opravě mostu. Zatím není jasné, kdo je provozovatel mostu.
h) Na základě našeho dotazu ohledně provozu a tras nákladních aut z pískovny v Pňovicích
jsme obdrželi stanovisko od hlavního odběratele společnosti Zapa. Těžba písku v Pňovicích
zatíží naši obec dopravou nákladních aut. Celý vývoj v této věci najdete v předchozích
zápisech. Výsledkem našeho šetření je, že obec nemá žádné legální ani právní cesty, jak
zabránit průjezdu těchto vozidel Chomoutovem, snížit jejich rychlost nebo vymezit časy ve

kterých budou jezdit. Tiskovou zprávu společnosti Zapa přikládáme jako přílohu č.1,
k tomuto zápisu.
i) Odeslali jsme požadavek na magistrát Mol na omezení rychlosti 30 km/h v satelitu. Zatím
jsme neobdrželi jejich stanovisko.
j) Ve věci omezení hluku ze střelnice jsme v kontaktu se stavebním úřadem, který tuto
situaci řeší. Našim záměrem je omezit provoz střelnice o nedělích a svátcích. Jsme
v jednání i s odbory MMOl.
2. Nově otevřené úkoly
a) MP projedná s majitelkou jezdeckého klubu v Chomoutově, aby odklízeli z veřejných
prostranství exkrementy a zkontrolovali způsob zajištění koní ve výběhu.
b) Proběhne revize umístění amplionů místního rozhlasu. V některých lokalitách nejde
rozhlasu rozumět.
3. Informace a oznamy
a) Paní Švestková (TJ Sokol Chomoutov) informovala komisi o průběhu a organizaci Dětského
dne, na kterém se KMČ finančně a organizačně také podílí.
b) KMČ se podílela na spolufinancování Dětského dne těchto položek: pronájem hřiště,
občerstvení pro děti (párky, rohlíky), příspěvek na malování na obličej a pronájem
skluzavky v celkové výši 10 270 Kč.
c) Děkujeme občanům, kteří se zúčastnili schůzky s historikem p. Huškou a přispěli tak
k vytvoření publikace o historii Chomoutova.
d) Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s KMČ pořádá v neděli 5.7.2015 akci pro děti i
dospělé na téma „Práce integrovaného záchranného systému a prevence bezpečnosti“
jehož součástí bude zábavný program pro děti a večerní živá hudba. Podrobnosti vám
sdělíme prostřednictvím rozhlasu a vývěsek.
e) TJ Sokol Chomoutov pořádá 20.6.2015 celodenní turnaj Benjamínků na hřišti kopané.
f) Chomoutov a komise městské části mají své webové stránky, kde doplňujeme aktuality z
naší MČ. Nejdete nás na adrese www.chomoutov.eu. Také nás můžete sledovat na
Facebooku pod profilem: Bydlím v Chomoutově.
g) Děkujeme všem občanům Chomoutova, kteří respektují výzvu ohleduplnosti.

IV. Závěr
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19 hodin. Termín příštího jednání: v průběhu července dle
aktuálních požadavků a situace. Bude zveřejněno ve vývěskách KMČ a místním
rozhlasem

Zapsala : L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ č.5

Příloha: č.1 Tisková zpráva společnosti Zapa
www.olomouc.eu/chomoutov

Facebook
www.chomoutov.eu

Bydlím v
Chomoutově

Příloha 1.

Tisková zpráva společnosti ZAPA
Náš záměr ohledně těžby v obci Pňovice je velmi podrobně popsán na internetových
stránkách „České informační agentury životního prostředí“, jsou přístupné na těchto
stránkách

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK720.
Veškerá doprava je plánovaná směrem do Olomouce přes obec Chomoutov. Ve
speciální akustické studii společnosti ATEM je uvedeno:
„Po zprovoznění záměru dojde v oblasti k nárůstu intenzit dopravy. Celkově se
uvažuje s roční expedicí produktu o celkové hmotnosti 256 500 tun. Práce budou v
areálu probíhat 8 hodin denně 250 dnů v roce, celkem bude denně určeno k odvozu
1 026 tun. Pro odvoz budou k dispozici nákladní vozidla o nosnosti 34 tun. Produkt je
určen pouze pro vlastní potřebu ZAPA beton, a.s. Expedice produktu bude
realizována pouze v denní době, v ranní směně, nejvýše po dobu 8 hodin výhradně v
pracovní dny, tj. mimo víkendů a svátků. Denní počet jízd nákladních vozidel v obou
směrech (příjezd a odjezd vozidel) bude čítat 62 jízd nákladních vozidel o nosnosti 34
tun. Vozidla budou od těžebního prostoru odjíždět po zpevněné cestě přes Oskavu a
dále po silnici II/446 do betonárky investora v Lazcích. Doprava generovaná
záměrem bude projíždět jediným sídlem, Chomoutovem.“

Jörg Wild
Ředitel úseku lomů a pískoven
ZAPA beton a.s.

Shrnutí zprávy:
-

provoz pouze v denní době (ranní směna) nejvýše 8 hodin
v pracovních dnech mimo víkendy a svátky
denně projede 62 vozidel s nosností 34 tun

