Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 7. 12. 2015

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 7. 12. 2015 v 18:00.

II. Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, J. Švarc, Mgr. Vychodilová, L. Pour, L. Martinů,
Omluveni za KMČ: prof. Nelešovská, Ing. Strýček, MUDr. Hejtmánek
Hosté: strážník MP – M. Dvořák, p. Kovář

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 pochůzky v obci alespoň jednou týdně.
b) Dopravní značka omezující rychlost v satelitu je stále v řešení. Čekáme na vyjádření
kompetentních orgánů.
c) V měsíci listopadu bylo provedeno, na základě požadavku komise, měření rychlosti v obci.
Další proběhne do konce roku a výsledná zpráva bude komisi zaslána v průběhu ledna. O
podrobnostech vás budeme informovat.
d) Byla odeslaná žádost o umístění dopravní značky „Zóna 30“ v satelitu na odbor dopravy
MmOl.
e) Nadále se zabýváme důvodem odstranění značky omezující nosnost 22 t, která byla
odstraněna z mostu. Budeme žádat kopii zprávy nebo požádáme o vypracování posudku
statika.
2. Nově otevřené úkoly
a) KMČ vyzývá majitele automobilů, aby svá vozidla parkovala na svém soukromém pozemku
a ne na místech, která k tomu nejsou určena. Zvláště pak na travnatých pásech a
chodnících.
b) MP byla požádána o zvýšený dohled na dětském hřišti na ulici Hrachoviska - Koperník.
V průběhu měsíce prosince bude zde instalovaná kamera s napojením přímo na Městskou
policii.
c) Bc. Omelková, J. Švarc a L. Pour se zúčastnili 8. 12.2015 jednání s představiteli města o
rozpočtu na rok 2016. Rozpočet města se bude schvalovat na jednání zastupitelstva, které
se uskuteční 16. 12. 2015. O výsledku vás budeme informovat, jakmile obdržíme závěrečné
stanovisko.
d) Mgr. Vychodilová se zúčastnila 9. 12. 2015 jednání „Optimalizace MHD“. Vzhledem k tomu,
že naše městská část je obsluhována linkou MHD č. 20 i linkami 763 a 764 je dopravní
obslužnost dobrá.

e) Jednání se zúčastnil p. Kovář, který se obrátil na KMČ s dotazy ohledně dopravní situace
v naší MČ a nabídl spolupráci při řešení některých problémů.
- zda by bylo možné omezit rychlost nákladních automobilů nad 3,5 t projíždějících přes
Chomoutov
- prověřit možnost pořizování záznamu vč. poznávací značky u aut, které překročí
rychlost
- postřik proti komárům v roce 2016
Komise tyto body přepošle příslušným odborům magistrátu s žádostí o stanovisko.
3. Informace a oznamy
a) TSMO a.s. oznamují občanům, že ve středu 16. prosince bude ukončen pravidelný svoz
bioodpadu. V měsících leden a únor bude svoz proveden pouze 1x měsíčně –
oznámíme prostřednictvím rozhlasu a vývěsek KMČ.)
b) 7.12. navštíví děti z MŠ Chomoutov knihovnu kde si budeme povídat o adventu a
vánočních tradicích.
c) Všichni organizátoři děkují za účast na Adventním jarmarku. Podrobnou zprávu o
investicích a poděkování
d) Komise MČ připravuje „Masopustní průvod“, který se bude konat v neděli 7. 2. 2016.
e) Komise MČ připravuje kurz keramiky pro skupinu 15-ti osob. Zahájení by mělo být
začátkem roku a kurz je dotován z rozpočtu komise částkou 10.000 kč. O všech
připravovaných akcích vás budeme informovat prostřednictvím našich webových
stránek www.chomoutov.eu a na Facebooku „Bydlím v Chomoutově“ a taky ve
vývěskách a v rozhlase.

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19:00 hodin. Termín příštího jednání: 4. ledna 2016 v 18:00
hod.

Zapsala : L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ č. 5

Příloha:
1. Jmenovité poděkování organizátorům jarmarku

Příloha č. 1 k zápisu ze dne 7. 12. 2015

ADVENTNÍ JARMARK
Chomoutov 28. 11. – 20. 12.

Celkové náklady na pořízení Adventního jarmarku byly ve výši 40.016 Kč. Z toho 18.500 Kč
bylo věnováno sponzory. Jmenovitě:
4000 kč – občan Chomoutova
3500 kč – Moravská výrobní
3000 kč – ABO valve
2000 kč - Přírodní kameny-Jaroslav Smolík, Obchod u Tomáše, Valoz
1000 kč – Reklama Olomouc-Petr Dřízhal, Maro Okna
p. Zaoralová – pečení perníčků
TJ Sokol – čokoládové penízky pro děti
Významně se podíleli na organizaci jarmarku tito občané a členové komise:
Stanislav Lagron – výroba zvoničky
Michaela Švarcová – výroba adventního věnce a zdobení Ježíškovy pošty
Kateřina Kohoutová – zajištění Mikuláše, čerta a anděla
Pavel Hejtmánek a Miloš Strýček – zajištění povolení pro vysazení stromku
Prof. Alena Nelešovská – zajištění programu s Klubem Seniorů a dílčí organizace v průběhu
jarmarku
Ludmila Martinů – asistence ve vánoční dílně
Zvláštní poděkování patří:
Jaroslav Švarc – jednání se sponzory a prodejci, koordinace zajištění elektřiny, zasazení stromku,
ozvučení jarmarku
Sbor dobrovolných hasičů – finální zajištění elektřiny a řešení vzniklých situací na místě
Srdečně děkuji za ochotu a pozitivní přístup při plnění tohoto našeho nápadu, který vznikl teprve
dva měsíce před konáním akce. Oceňuji také přízeň všech sponzorů a prodejců. Vytvořili jste
krásnou sváteční atmosféru Vánoc, kterou jsme si tady mohli poprvé užít ve společnosti sousedů,
kamarádů a známých.
Přeji vám všem krásný nový rok, ať je plný splněných přání a předsevzetí.
Bc. Barbara Omelková
předseda komise MČ Chomoutov

