Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 7. 3. 2016

I. Zahájení

KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 7. 3. 2016 v 18:00.

II. Prezence

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

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 dohled na přechodech pro chodce a to zejména v ranních hodinách
alespoň jednou týdně.
b) Komise děkuje zástupci vedoucímu dopravního inspektorátu Olomouc, panu npor. Mgr.
Jaroslav Chytilovi za pomoc při prevenci a měření rychlosti v naši obci.
c) Komise požádala o měření rychlosti Městskou policii Olomouc, která čeká na schválení
stanovišť Policii ČR zejména pro ulice Dalimilova, Štěpánovská a Výstavní.
d) Dopravní inspektorát Policie ČR Olomouc schválil změnu dopravního značení v satelitu,
kde nově bude rychlost 30km/h a předost zprava. Nyní čekáme na odbor stavební, odd.
st. správy na úseku pozemních komunikací o stanovení dopravního značení.
a) KMČ nadále řeší problematiku omezení hlučnosti ze střelnic na Lazcích. Požadavkem je
omezení střelby o nedělích a svátcích. Dne 29. 2. 2016 se uskutečnilo již v pořadí třetí
jednání zástupců KMČ, města a střelnic, tentokrát přímo na místě. Bylo dohodnuto, že
bude upraven provozní řád od 1. 4. 2016. Jakmile bude změna odsouhlasena, budeme
občany informovat o podrobnostech.
b) Na naši žádost o zrušení průjezdu kamionů jsme obdrželi z MmOl negativní stanovisko.
Zástupci KMČ se setkají s náměstkem primátora RNDr. Jakubcem a budou řešit další
možnosti omezení průjezdu nákladních automobilů z pískovny v Pňovicích.
e) Dne 10. 3. 2016 proběhlo jednání za účasti náměstků primátora, projektantů a členů
KMČ Chomoutov ohledně výstavby cyklostezky Olomouc-Březce. Jednali jsme o
problematickém úseku v okolí střelnice, jelikož stezka vede bezprostředně vedle
střeliště. Po delším jednání jsme se s majitelem i provozovatelem střelnice domluvili na
konkrétních opatřeních, která zajišťují bezpečný průjezd v tomto místě. V současné
době by již nemělo nic bránit přípravě projektové dokumentace a zahájení výstavby.
Tato alternativa trasy je jedna z mnoha diskutovaných v uplynulých letech a přináší
s sebou nejmenší rizika vedoucí k realizaci.

2. Nově otevřené úkoly
c) Na KMČ se obrátili občané Chomoutova ohledně hluku z firmy Interkov. KMČ bude
požadovat dodržování provozní doby a omezení hluku v neděle a ve svátky.
d) Občané z ulice Baarova požadují, aby na křižovatce Baarova x Ctiradova byla umístěna
dopravní značka „slepá ulice“. KMČ zašle žádost na magistrát města Olomouce.
e) Prof. Nelešovská se setká s vedoucím odboru investic ohledně projektu „Autobusové
točny a zastávky“ v satelitu. Výstavba přinese občanům zlepšení obslužnosti z tohoto
místa, o kterou bylo z jejich strany v minulosti žádáno.
3. Informace a oznamy
a) TSMO a.s. oznamují občanům, že od středy 16. března 2016 bude obnoven pravidelný
svoz bioodpadu, který bude probíhat v pravidelných 14-denních intervalech.
b) SDH ve spolupráci s KMČ pořádá v sobotu 19. 3. 2016 v hasičské zbrojnici akci
„Bubnování pro radost“. Bližší informace na www.chomoutov.eu
c) Dětský den v Chomoutově proběhne 4. 6. 2016 na hřišti TJ Sokol.
d) Kroužek keramiky bude zahájen 10. 3. 2016 a přihlášený je plný počet účastníků.

IV. Závěr

Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30 hodin. Termín příštího jednání: 4. dubna 2016
v 18:00 hod

Zapsala : L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ č. 5

