Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 2. 11. 2015

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 2. 11. 2015 v 18:00.

II. Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, prof. Nelešovská, J. Švarc, Mgr. Vychodilová, L. Pour, L.
Martinů, Ing. Strýček, MUDr. Hejtmánek
Hosté: strážník MP – M. Dvořák, p. M Krejčí – Unie pro řeku Moravu, p. Rickardová

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 provádí pravidelné hlídky v Chomoutově zejména v dopoledních hodinách. Opakovaně
řeší stížnosti především ohledně koní, útěků psů a špatného parkování vozidel.
b) Již byla provedena oprava nefunkčních amplionů místního rozhlasu.
c) Majitelka psa byla poučena strážníkem MP o povinnosti zajistit výběh proti úniku. Pokud se
nebude zajištěn, obdrží majitelka blokovou pokutu.
d) Majitelka Jezdeckého klubu byla poučena o povinnosti odstraňovat nečistoty z chodníků.
Jelikož se jedná o soukromý pozemek, nemůže KMČ v této věci dále jednat, jelikož se
jedná o občansko-právní spor mezi majiteli pozemků. Nadále se však pokusíme formou
domluvy v této věci jednat.
e) V zájmu zvýšení bezpečnosti KMČ odeslala žádost na Dopravní inspektorát o pravidelné
měření rychlosti v obci a vypracování statistiky počtu průjezdu vozidel.
f) Vzhledem k tomu, že v současné době je neobjektivní posuzovat míru proschnutí korun
stromů, bude v období vegetace 2016 opětovné místní šetření. O výsledku nás bude odbor
životního prostředí MmOl informovat.
g) Pan Švarc se zúčastnil jednání ohledně výstavby cyklostezky z Chomoutova do Olomouce,
kde se byly pozváni všichni účastníci řízení. Byly projednány další podmínky pro realizaci
projektu. Nadále pokračují přípravy pro zahájení stavebního řízení.
h) Byla odeslaná žádost o umístění dopravní značky „Zóna 30“ v satelitu na odbor dopravy
MmOl.
i) Proběhlo další setkání s provozovatelem střelnice, který přislíbil, že bude svým zákazníkům
více nabízet provozní dobu v týdnu, aby oslabil provoz v neděli.

2. Nově otevřené úkoly
a) KMČ prověří nosnost mostu přes řeku Moravu. Byla zde dopravní značka omezující tonáž
projíždějících vozidel. V současné době značka chybí. Na dotaz KMČ bylo Správou silnic

Olomouckého kraje sděleno, že došlo k přeměření nosnosti a shledali, že most je schopen
užívání bez omezení tonáže.
3. Informace a oznamy
a) KMČ investovala ze svého rozpočtu částku 3 328,- Kč na Lampionový průvod. Jednalo se
o zaplacení maňáskového divadla, plakátků a nálepek a kytic k pomníkům.
b) KMČ ve spolupráci s SDH, TJ sokol a Klubem seniorů pořádá dne 29. 11. 2015
CHOMOUTOVSKÝ ADVENTNÍ JARMARK. Bližší informace na plakátcích a v hlášení
místního rozhlasu.
c) Pan Krejčí z Unie pro řeku Moravu informoval o různých variantách protipovodňovém
plánu Olomouce a Chomoutova, které se v budoucnosti bude realizovat.
d) Dne 26. 11. 2015 bude v Chomoutově kominík p. Šefčík. Kdo má zájem o kominické práce,
ať se nahlásí na detašovaném pracovišti magistrátu v úředních hodinách.
e) KMČ děkuje SDH Chomoutov za organizaci Lampionového průvodu. Děkujeme i občanům,
kteří se průvodu zúčastnili. Odkaz na fotografie z lampionového průvodu naleznete na
adrese www.chomoutov.eu v aktualitách.

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19:00 hodin. Termín příštího jednání: 7. prosince 2015 v 18:00
hod

Zapsala : L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ č. 5

