Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 4. 1. 2016

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 4. 1. 2016 v 18 hodin.

II. Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, prof. Nelešovská, J. Švarc, Mgr. Vychodilová, L.
Pour, L. Martinů, Ing. Strýček, MUDr. Hejtmánek
Hosté: strážník MP – Petr Děreš

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 nadále provádí pravidelné hlídky v Chomoutově. Zaměřuje se především na
pořádek na dětském hřišti na Koperníku. Na hřiště Koperník bude instalována
kamera s přímým přenosem na dispečink MP. V současné době dále řešíme s MP
nevhodné parkování vozidel na místech, která k tomu nejsou určena. Vyzýváme
proto občany, aby parkovala vozidla na svých pozemcích!
b) V měsíci prosinci bylo provedeno měření rychlosti projíždějících vozidel na ulici
Dalimilova. Cituji výslednou zprávu policie ČR „Kontrolní měření rychlosti bylo
realizováno 3x – vždy po dobu cca 2 hod. Bylo zjištěno celkem 8 překročení
nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zvláštním právním předpisem v obci o více
než o 5 km/h a méně než 20 km/h.“ Dále uvádí „s ohledem na plnění i jiných
úkolů nebylo v našich kapacitních možnostech provést v daném období více
kontrolní činnosti v předmětné městské části. I nadále však budeme této lokalitě
věnovat zvýšenou pozornost. Vaše požadavky budeme tlumočit i Městské policii
Olomouc, která má, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, rovněž oprávnění měřit rychlost a
je pro tuto činnost vybavena.“
c) Stále čekáme na stanovisko kompetentních orgánů ve věci „Zóna 30“ v satelitu.

2. Nově otevřené úkoly
a) Dle stížnosti občanů řešíme zimní údržbu cesty k urnovému háji. Zajistí MUDr.
Hejtmánek na Technických službách.
b) Od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost novela zákona 13/1997 Sb. O pozemních
komunikacích, ve kterém mohou obce zakázat průjezd kamionů. Cituji z novely „
posílí pravomoce obcí s rozšířenou pravomocí, které budou moci omezit nebo
zakázat vjezd nákladních vozidel s hmotností 12 tun a více po komunikacích II. a
III. tříd.“ Prověříme možnosti uplatnění této novely pro Chomoutov na MmOl.
c) Prof. Nelešovská a Bc. Omelková se v únoru zúčastní další schůzky ohledně
střelnice. Dle pravidelného monitorování střelby ve svátky a neděle, nedošlo
k výraznému zlepšení a dodržování otevíracích hodin.
d) Na detašovaném pracovišti magistrátu došlo ke změně úředních dnů. Pondělí
zůstává, úterý je zrušeno a nahrazeno čtvrtkem 14:00 – 16:00.
3. Informace a oznamy
a) KMČ děkuje SDH Chomoutov za přípravu a realizaci Silvestrovského ohňostroje,
na který KMČ uvolnila ze svého rozpočtu částku 4500,- Kč.
b) Ve středu 20. ledna 2016 proběhne mimořádný svoz bioodpadu.
c) KMČ připravuje ve spolupráci s SDH Masopustní průvod, jehož výtěžek bude
investován do opravy Chomoutovské kapličky. Akce se uskuteční v neděli 7.
února 2016 odpoledne. O podrobnostech vás budeme informovat.
d) Kroužek keramiky pro občany by měl být zahájen začátkem března 2016. Bude
určen pro děti od 4 let s doprovodem rodiče a od 8 let do 99. Podrobnosti
budeme postupně doplňovat na našich webových stránkách www.chomoutov.eu.

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.30 hodin. Termín příštího jednání 8. února 2016
v 18:00hod

Zapsala : L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ č. 5

