Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 27. 7. 2015

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala mimořádnou schůzku dne 27.7.2015 v 18:00 hod.

II. Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. B. Omelková, prof. A. Nelešovská, , J. Švarc, L. Pour, Ing. M. Strýček,
Mgr. Vychodilová, L.Martinů

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) MP poslala zápis z pravidelné hlídky. V měsíci červnu měli strážníci MP cyklohlídku od
14:30 do 17:30 (Urnový háj, Hrachoviska, Dalimilova). Dále provedli místní šetření
s majitelkou p. Egerovou a poučili ji o povinnosti uklízet z chodníků koňské exkrementy a
zkontrolovali způsoby zajištění koní ve výběhu. Na základě stížností na hlasitou hudbu ze
soukromých akcí na hřišti TJ Sokol doporučuje MP aby se občané obrátili na linku 156
nebo 158, pokud dochází k rušení nočního klidu.
b) Moravská vodárenská a.s. jako provozovatel a zároveň servisní organizace kanalizace
opravila nejvíce poškozené poklopy kanálů na ulici Dalimilova. Nadále je v řešení oprava
dalších poklopů.
c) Dopravní inspektorát vydal stanovisko k přemístění DZ IS 12 na sil. II/446 (označení
začátku obce Chomoutov). Doporučuje přemístění této dopravní značky před zatáčku
směrem k městu. Stanovisko bylo předáno na odbor dopravy MmOl, který stanoví termín
přesunutí značky.
d) Technologický most přes řeku Moravu byl vybudován v rámci plynofikace a je tudíž ve
správě RWE. KMČ zašle žádost o údržbu (nátěr) mostu.
e) Členka KMČ prof. Nelešovská se zúčastnila schůzky ohledně střelnice na Lazcích. Obsahem
jednání bylo předložení stížností občanů Chomoutova na hlučnost. Oficiální zápis z tohoto
jednání je přílohou k tomuto zápisu.
f) Revize místního rozhlasu bude provedena v pondělí 10. srpna 2015.
g) Na odbor dopravy MmOl byl zaslán požadavek na omezení rychlosti na 30 km/h v satelitu.
h) Na rohu ulice Výstavní a U Silnice bude přidán jeden odpadkový koš na směsný odpad a
psí exkrementy. Termín realizace zatím není stanoven.
2. Nově otevřené úkoly
a) MP bude požádána, aby zejména o víkendu kontrolovala parkování vozidel na ulicích
Dalimilova, Výstavní, Lužní a na vjezdu k Poděbradům.

b) KMČ byly doručeny stížnosti občanů na hluk ze soukromých akcí na hřišti TJ Sokol
Chomoutov. KMČ projedná záležitost s předsedou TJ Sokol p. Zaoralem.
c) KMČ byla vyzvána odborem investic, aby určila k realizaci 3 investiční akce v Chomoutově
pro rok 2016 (do 3 mil. Kč).
d) Bude zajištěno ořezání stromů v lokalitách, kde zasahují větve do vozovky nebo chodníku.
Budou osloveni majitelé pozemků nebo TSMO pro realizaci.
3. Informace a oznamy
a) KMČ se podílela finančně na akci SDH Chomotouv „Odpoledne se záchranáři“ částkou
12.136,- Kč. Rádi bychom poděkovali SDH za skvěle zorganizovanou a připravenou akci
pro děti, která proběhla 5.7.2015 na hřišti TJ Sokol.
b) KMČ má své webové stránky, kde pravidelně doplňuje aktuality z naší městské části a
blízkého okolí www. chomoutov.eu. Také nás můžete sledovat na Facebooku pod profilem:
Bydlím v Chomoutově
c) Děkujeme všem občanům Chomoutova, kteří respektují výzvu ohleduplnosti.

IV. Závěr
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19 hodin. Termín příštího jednání: pondělí 7. září 2015
v 18:00. Jednání je vždy rozděleno na dvě části: od 17:00 je neoficiální část, kdy komise řeší
operativní úkoly a od 18:00 je oficiální část, kdy se komise může plně věnovat podnětům
občanů a jejich dotazům.

Zapsala: L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ č.5

Příloha: č.1 Zápis z jednání s majitelem střelnice, zástupců MmOl a komise MČ Chomoutov

www.olomouc.eu/chomoutov

www.chomoutov.eu

Facebook
Bydlím v
Chomoutově

Zápis z jednání ve věci stížností občanů Chomoutova na hluk z Lazecké střelnice konaného dne 23.7.2015
Přítomni:

PhDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora
Ing. Robert Šarman, Lazecká střelnice spol. s r.o.
prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc., KMČ č. 5 Olomouc – Chomoutov
Bc. Daniela Horňáková, vedoucí oddělení KMČ a DP

Dr. Urbášek přivítal a představil přítomné, požádal p. Šarmana o úvodní informace k problematice.
RŠ: - střelnici vlastní a provozuje od roku 2009, od roku 2008 si na její provoz (hlučnost) oficiálně
stěžoval jen pan Otiepka, bydlící nejblíže, jiná oficiální stížnost nebo jednání nikdy neproběhlo.
AN: - stěžují si občané Chomoutova (matky s dětmi, senioři), zároveň seznámila s obsahem dopisu od
člena KMČ Černovír Ing. Kropáče – i jim hluk vadí a žádají o vybudování protihlukových opatření.
KMČ Chomoutov nechce jít do konfliktu, ale je její povinností se stížností zabývat. KMČ by chtěla
prosadit – respektování provozní doby zveřejněné na webu střelnice, omezení střeleb o víkendech, pokusit
se přesunout střelbu do uzavřených prostor
RŠ: - v otevřeném prostoru z velké většiny střílí ozbrojené složky (Policie ČR, Celní správa, Vězeňská
služba, Vojenská policie, nepravidelně i MPO), ti však většinou střílejí z krátkých zbraní, které nejsou tak
hlučné. Tyto složky využívají kapacitu střelnice asi z 80% a využívají ji ve všední dny. Pokud by stát nebo
město projevil zájem o odkup a provozování střelnice, pan Šarman by se nebránil jednání.
Z krytých střelišť střílejí sportovní střelci a veřejnost.
Asi před 6 lety proběhlo měření hlučnosti KHS, hluk je v normě, převyšuje jej i hluk ze silnice.
O víkendech střílí veřejnost, v soboty bývají závody (cca 11 závodů za rok), sportovní střelci tuto
činnost provozují jako zájmovou činnost ve svém volném čase, jindy než o víkendech závodit nemohou.
V neděli a v další dny uvedené na webu (úterý a čtvrtek) je otevřeno pro širokou veřejnost, neděle je
nejvytíženější.
V současné době je před dokončením nová budova a nová střeliště, bude zde větší míra odhlučnění,
i val u dostřelu bude zvednut.
DH: - návrh na větší publicitu akcí konaných na střelnici – aktuality na webu a podobně a na zorganizování
buď Dne otevřených dveří pro širokou veřejnost nebo alespoň návštěvy členů KMČ na střelnici
PU: - shrnutí – ve všední dny je střelnice využívána především profesionálními střelci, veřejnost jen ve
zveřejněných dnech, soboty závody, během 3-4 měsíců bude dokončeno nové střeliště a podle
povětrnostních podmínek zvýšen val, tato opatření by měla přispět ke snížení hluku, provozovatel dohlédne
na dodržování provozní doby hlavně v neděli
RŠ: - upozornil, že v blízkosti sportovní střelnice existují i dvě plochy, které patří Českomoravské
myslivecké jednotě (ČMMJ), okresní spolek Olomouc, jsou zde také prováděny střelby (čtvrtek a neděle) a
to na otevřené ploše
Až bude dokončena nová budova a další opatření a bude se konat některý závod, bude pozvána
KMČ.
Upozornil na plánovanou cyklostezku v těsné blízkosti střelnice a na rizika s tím spojená. Na
doporučení náměstka Urbáška se v této záležitosti obrátí na náměstka Jakubce.

V Olomouci dne 27.7.2015
Zapsala Daniela Horňáková

