Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 8. 2. 2016

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 8. 2. 2016 v 18 hodin.

II. Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, prof. Nelešovská, J. Švarc, 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 provádí dvakrát týdně pravidelné hlídky v Chomoutově. Řeší zejména špatné
parkování na Dalimilově ulici, kdy někteří řidiči parkují svá auta částečně na
chodníku a znemožňují tak průchod pro chodce i projíždějící auta. Dále jsme
požádali o dohled na přechodech v ranních hodinách.
b) Na hřiště Koperník nebude instalována kamera z důvodu nedostatečného pokrytí
signálem O2. Zvýšení bezpečnosti na tomto úseku se bude provádět instalací
dalšího osvětlení.
c) Komise odeslala žádost na MP o zajištění pravidelného měření rychlosti v obci.
V této věci spolupracujeme i s npor. Mgr. Jaroslav Chytilem – zástupcem
vedoucího dopravního inspektorátu v Olomouci.
d) Stále čekáme na stanovisko kompetentních orgánů ve věci „Zóna 30“ v satelitu.
e) V květnu 2015 požádala komise MČ o revizi technologického mostu přes Moravu,
který zajišťuje dodávku energií. Výsledná zpráva z MmOl je, cituji „Znalec uvádí,
že dle stavu opěr a pilířů lze s jistotou prohlásit, že základy opěr a pilířů plní
statickou funkci bez závad. Celkově lze uvést, že nosná konstrukce bezpečně
vyhovuje požadovanému provozu. Znalec doporučuje nátěr rezavých částí. V roce
2016 plánujeme tyto práce nechat provést.“

2. Nově otevřené úkoly
a) KMČ odeslala dopis na MmOl se žádostí o uplatnění novely zákona 13/1997 Sb. O
pozemních komunikacích, ve kterém mohou obce zakázat průjezd kamionů. Zatím
jsme obdrželi odmítavé stanovisko, ale nadále hledáme způsoby, jak dosáhnout
vyhovění naši žádosti. Zákaz průjezdu by výrazně pomohl dopravní situaci v naší
MČ v souvislosti s plánovanou těžbou písku v Pňovicích.
b) Ve věci cyklostezky jednáme s nájemcem střelnice a majitelem střelnice Svazem
myslivců. V současné době se připravuje technická dokumentace k územnímu
řízení a řeší se také majetkoprávní vyrovnání.
3. Informace a oznamy
a) KMČ děkuje všem občanům za krásnou atmosféru a pohoštění našeho
Masopustního průvodu a zejména za příspěvek do kasičky na opravu kapličky.
Celkem se vybralo 9 000 kč. Z rozpočtu uvolnila komise na tuto akci 17 566 kč.
Jmenovité poděkování je v příloze č. 1 tohoto zápisu.
b) Na základě podnětu občanů KMČ odeslal žádost o opravu usazení kanálového
poklopu na konečné zastávce u školy. Závada byla na místě odstraněna strážníky
MP.
c) Kroužek keramiky pro občany bude zahájen ve čtvrtek 10.3., 17:00 a přihlásit
se můžete od 15.2.-29.2. na detašovaném pracovišti v otevírací době nebo
elektronicky na adresu olomouc.chomoutov@ gmail.com každý od 4 do 99 let.
Podrobnosti najdete na www.chomnoutov.eu/keramika nebo na plakátě ve
vývěskách. Další akce pro rok 2016 budou postupně zveřejněny na stránkách.
d) Pošta Horka nad Moravou upozorňuje občany, že ve dnech 17.-19.2. bude pošta
zavřena z důvodu rekonstrukce. Veškerá pošta i důchody budou na poště Ladova
– Lazce.

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.30 hodin. Termín příštího jednání 7. března 2016
v 18:00hod.

Zapsala : L. Martinů
Přílohy:
1. Masopustní průvod poděkování

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ č. 5

Příloha č.1 Masopustní průvod
MASOPUSTNÍ PRŮVOD 7.2.2016
Celkové náklady: 17 566 kč
Masopustní sbírka na opravu kapličky: 9 000 kč
Jmenovitě chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akce finančně
nebo organizačně:
Kateřina Kohoutová – organizační a projektové řízení celé akce
Pekařství Ptačník – 100 vdolků
p. Musil – výroba basy
p. Musilová – scénář a texty
p. Mrázek – kamera a střih
p. Slezáček – fotografie
SDH – organizace prodeje zabijačky a realizace občerstvení
Klub seniorů a TJ Sokol – účast při nácviku scén a převzetí rolí „plaček a zpěvaček“
Jezdecký klub Chomoutov, Cascabel Černovír (žonlérské vystoupení), p. Mikula a
Dechová kapela Postřelmov – hudební doprovod, p.Vlček – řeznictví a uzenářství
Všem ochotným účinkujícím za čas věnovaný nácviku jednotlivých scén a všem maskám,
kteří zpestřili náš průvod. Dále děkujeme všem občanům a návštěvníkům za skvělou
atmosféru a poskytnuté občerstvení a hlavně za bohaté příspěvky do Masopustní sbírky
na opravu kapličky. Realizace opravy plánujeme v tomto roce v závislosti na cenové
nabídce a výše poskytnutí finanční podpory ze strany MmOl.

Přeji dny plné klidu a pohody,

Bc. Barbara Omelková
předseda KMČ Chomoutov

