Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 31.8.2015
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 31.8.2015 v 18:00 hod.

II. Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. B. Omelková, prof. Nelešovská, MUDr. P. Hejtmánek, J. Švarc, L. Pour,
Ing. Strýček, Mgr. P. Vychodilová, L. Martinů
Hosté: strážník MP – M. Dvořák, pan Boyko – člen výboru TJ Sokol Chomoutov, pan Bubeníček

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 byla požádána o dohlížení na přechodech pro chodce na ulicích Horecká a Dalimilova –
zvláště v časech, kdy děti chodí do/ze školy. V měsíci srpnu se MP zaměřila především na
kontrolu parkování automobilů u satelitu, jak jsme požadovali na posledním setkání.
b) Došlo k opravě cca 15 kusů nejvíce poškozených poklopů kanálů na ulici Dalimilova.
c) Odbor dopravy MmOl stanovil termín přesunutí značky DZ IS 12 na sil. II/446 (označení
začátku obce Chomoutov) by měla být přemístěna do konce měsíce září.
d) KMČ zaslala žádost společnosti RWE (majiteli technologického mostu) o jeho údržbu.
e) Členky KMČ prof. Nelešovská a Bc. Omelková se zúčastnily další schůzky ohledně střelnice
na Lazcích. Viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
f) Byla provedena revize místního rozhlasu a dojde k výměně 3 nefunkčních amplionů.
g) Komise bude urgovat řešení žádosti o snížení rychlosti na 30km/hod v satelitu.

2. Nově otevřené úkoly
a) Na základě stížností občanů řešila KMČ se zástupcem Sokola p. Boykem následující
záležitosti:
- Ořez dřevin na hřišti na ulici Ctiradova. Keře a náletové stromy zde zasahují do vozovky a
poškozují tak projíždějící automobily. Pan Boyko přislíbil, že TJ Sokol zašle žádost na
odbor životního prostředí ohledně ořezu dřevin. Je možné, že ořez bude možno provést
až v době vegetačního klidu. Dále bylo KMČ sděleno, že hřiště se seče pouze 1x ročně.
- Rušení nočního klidu při soukromých akcích na hřišti TJ Sokol Chomoutov. Pan Boyko
slíbil, že budou upozorňovat na povinnost ukončit (popř. ztlumit) hudební produkci po 22
hodině. Strážník MP se k této záležitosti vyjádřil, že pokud se situace bude opakovat, ať
občané (i anonymně) informují tísňovou linku 156. Hlídka MP poté provede místní
šetření.

b) KMČ zašle žádost na Technické služby města Olomouce o ořez stromů u mostu a o
odstranění plevelů z chodníků.
c) pan Bubeníček se na KMČ obrátil s dotazem, jak bude řešena zátěž obyvatel Chomoutova
provozem aut z pískovny u Pňovic. Člen KMČ p. Pour sdělil, jaké kroky v daném problému
učinil. Ze stran příslušných orgánů bylo zamítnuto: omezení provozu nákladních automobilů,
omezení rychlosti, omezení doby vjezdu do Chomoutova. Jedná se o krajskou silnici II.
třídy, která je uzpůsobena pro provoz všech automobilů. Dopravní společnosti byla
nabídnuta objízdná trasa – zamítnuto z důvodu větších finančních nákladů. KMČ proto
vyzývá občany, kteří by měli návrhy na možnosti řešení dané situace, aby se
prostřednictvím schránky KMČ vyjádřili, nejpozději do termínu dalšího jednání tzn. 5. 10.
2015.

3. Informace a oznamy
a) KMČ upozorňuje občany, že došlo k dočasné úpravě autobusové linky č. 20 – bližší
informace na označnících zastávek MHD.
b) KMČ žádá obyvatele Chomoutova, aby udržovali pořádek na veřejných prostranstvích a
zvláště pak okolo kontejnerů na tříděný odpad.
c) Upozorňujeme majitele psů na jejich povinnost odklízet psí exkrementy.
d) Na budově hasičské zbrojnice je umístěna schránka na podněty a připomínky občanů.
e) KMČ má své webové stránky, kde pravidelně doplňuje aktuality z naší MČ – www.
chomoutov.eu Také nás můžete sledovat na Facebooku pod profilem: Bydlím v
Chomoutově
f) Děkujeme všem občanům Chomoutova, kteří respektují výzvu ohleduplnosti.

IV. Závěr
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19 hodin. Termín příštího jednání: pondělí 5. října 2015 v 18
hodin.

Zapsala: L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ č.5

Příloha:
1. Zápis z jednání ohledně stížností hluku ze střelnice

Oficiální stránky Olomouce
www.olomouc.eu/chomoutov

Facebook
Neoficiální stánky
www.chomoutov.eu

Bydlím v
Chomoutově

Zápis z jednání ve věci stížností občanů Chomoutova na hluk z Lazecké střelnice konaného
dne 11.8.2015
Přítomni:

PhDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora
RNDr. Jiří Zbořil, místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
Olomouc
Bc. Barbara Omelková, předsedkyně KMČ č. Olomouc - Chomoutov
prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc., KMČ č. 5 Olomouc – Chomoutov
Bc. Daniela Horňáková, vedoucí oddělení KMČ a DP

Dr. Urbášek přivítal a představil přítomné, seznámil s obsahem minulého jednání a požádal p.
Zbořila o informace k problematice ze strany ČMJ ČMS
Dr. Zbořil – informoval o historii areálu, od 60. let 20. století byl v majetku myslivců, v r.
1981 byl zkolaudován, mají všechna potřebná povolení a to i ze strany KHS. ČMJ ČMS je
majitelem okrajových částí střelnice – levá část v jejich majetku i správě, střed patří p.
Šarmanovi, pravá část v majetku ČMJ ČMS, od r. 2013 je provozovatelem p. Šarman.
V letech 2005-2007 se řešila stížnost p. Otepky na hluk, proběhla všechna měření, hranice 62
dB není nikdy souvisle překračována.
U pohyblivých terčů, na které střílejí myslivci, není možno realizovat technická opatření na
snížení hluku.
Střelnice pro myslivce je v provozu vždy od 1.4. do 31.10., každou neděli od 9.00 do 14.00,
dále dva veřejné závody v roce (soboty) a 3 pátky v roce – cvičné střelby pro výuku mladých
myslivců.
Dr. Nelešovská – dotaz, co znamenají úřední hodiny na webových stránkách ČMJ ČMS
Dr. Zbořil – doba, kdy je někdo na sekretariátu na Wellnerově ulici, střelnice je jen jedna
z mnoha činností svazu
Dr. Urbášek – je jasné, že dokud bude střelnice fungovat, budou pokračovat stížnosti, je
potřeba se pokusit stanovit nějaká pravidla a ta pak striktně dodržovat
Bc. Omelková – je potřeba mít více informací, dodržovat provozní dobu, výjimky vědět
dopředu
Dr. Urbášek – začátkem září proběhne ještě jedna schůzka, budou stanovena pravidla
provozní doby, pravidla informovanosti, uspořádání „dne otevřených dveří“ nebo návštěvy
KMČ na střelnici
Dr. Zbořil – nabídl, že se zúčastní schůze KMČ
Bc. Omelková – požádala Dr. Zbořila o písemné shrnutí informací o činnosti ČMJ ČHS na
střelnici, bude pak zveřejněno na webu a FB městské části Chomoutov

V Olomouci 13.8.2015
Zapsala Bc. D. Horňáková

