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

 

I. Zahájení 

KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne  4. 4. 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 – M. Děreš, npor. Mgr. Jaroslav Chytil – zástupce vedoucího 
dopravního inspektorátu policie ČR 

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.  Řeší především nevhodné 

parkování automobilů na ul. Dalimilova. Opět urgujeme dozor strážníků MP 
v ranních hodinách na přechodech. Dále jednáme s ředitelem MP Olomouc o 
zajištění dohledu strážníky MP. 

b) Npor. Mgr. Jaroslav Chytil z dopravního inspektorátu policie ČR přislíbil, že dopravní 
inspektorát policie ČR bude dle kapacit strážníků v ranních hodinách do Chomoutova 
zajíždět a provádět dohled na přechodech, především u hasičské zbrojnice. Dále 
spolupracujeme s DI na vypracování návrhu na vybudování bezpečnostních prvků na 
komunikaci Dalimilova. Bude provedeno místní šetření pracovníky Dopravního 
inspektorátu, a budou navrženy prvky, které zajistí bezpečný pohyb chodců. Jedná 
se zejména o semafory, osvětlení přechodů, vybudování ostrůvků nebo přidání 
reflexních značek. 

c) Po mnohaletém úsilí se KMČ podařilo omezit resp. zakázat střelbu o nedělích a 
svátcích na Lazecké střelnici – viz. příloha č.1. KMČ bude i nadále monitorovat  
situaci na střelnici. 

d) Na odboru správy veřejných komunikací a MHD bylo projednáno umístění dopravní 
značky „slepá ulice“ na křižovatce Baarova x Ctiradova. Celá záležitost musí být 
projednána s Dopravním inspektorátem, který vydá závazné stanovisko. 

e) KMČ provedla na žádost občanů místní šetření hlučnosti ve firmě Interkov, bylo 
přislíbeno dodržování pracovní doby a omezení nakládky materiálu o víkendech a 
státních svátcích. 

f) V současné době se komise nejvíce zabývá problematikou průjezdu nákladních aut. 
Naši snahou je omezit nebo vyloučit jejich průjezd obcí což se nám zatím žádným 
legálním způsobem nepodařilo. Proběhla jednání na nejvyšší úrovni Magistrátu 
města Olomouce včetně primátora. Bylo sděleno, že neexistuje zákon, který by 
umožňovat zákazu průjezdu těchto vozidel. Již máme připravený koncept dopisu, 
který budeme posílat na majitele komunikace, kterým je Olomoucký kraj. 



g) Komise stále čeká na odbor stavební, odd. stav. správy na úseku pozemních 
komunikací o stanovení dopravního značení v satelitu 30km/h, které už schválil 
dopravní inspektorát Policie ČR Olomouc. 

h) Odeslali jsme dopis s urgencí vyřízení naši žádosti o posouzení stavu kaštanů nad 
kapličkou a případného ořezu. 

i) Byla odeslaná urgence ve věci žádosti o provedení údržby technologického mostu. 
 

2. Nově otevřené úkoly  
a) KMČ investuje peníze z masopustní sbírky na opravu kapličky v Chomoutově. 

V letošním roce chceme realizovat opravu dveří, oken, vnitřních prostor, a nové 
mříže do kapličky. Vše ve spolupráci s místními řemeslníky. V příštím roce máme 
přislíbeno z odboru majetkoprávního, že zafinancují opravu střechy a nového plotu. 

b) Komise obdržela žádost o zajištění značky zákazu průjezdu nákladních aut nad 5t na 
ulici Hrachoviska. Řešení takového požadavku není v kompetenci komise, a proto 
jsme ho předali na Dopravní inspektorát policie ČR k posouzení a očekáváme 
vyjádření. 

c) Komise obdržela žádost občana o dobudování chodníku na ulici Horecká směrem 
k hřišti. Jedná se o cca 10 metrů chodníku. Komise zahrne tento požadavek do 
plánu investičních akcí pro rok 2017. 
 

3. Informace a oznamy 
a) KMČ vyzývá občany Chomoutova, aby respektovali výzvu ohleduplnosti a 

neprováděli hlučné práce v neděli a o svátcích.  
b) V sobotu 9. dubna 2016 SDH Chomoutov pořádá sběr starého železa. 
c) V sobotu 16. dubna 2016 se od 8 do 13 hodin koná pravidelná jarní sběrová sobota. 
d) KMČ ve spolupráci s SDH pořádá 30. dubna 2016 „Pálení čarodějnic“ na Koperníku. 
e) Akce Bubnování, která se konala 19.3.2016 byla hrazena z rozpočtu komise ve výši 

3000 kč. 
f) Do plánu oprav na rok 2016 komise vybrala cestu na Hrachoviskách, kde se občané 

opakovaně stěžují na prašnost ovzduší a nečistoty ve vozovce. Dále bude opraven 
chodník na Dalilmilove před Abo Valve. Tyto dvě opravy jsme navrhly a čekáme na 
jejich schválení. 

g) Na základě výzvy komise TSMO vyčistili úsek 

IV. Závěr 

Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.30 hodin. Termín příštího jednání: 2. května 2016 

v 18,00hod 

 
 
Zapsala : L. Martinů Bc. Barbara Omelková 
 Předsedkyně KMČ č. 5 
 
 
Příloha: 

1. Dopis Okresního mysliveckého spolku Olomouc 



ItlYglrHEAK.d
dEgt{gTff

Snnssili ftiYgLHEeK;
SPgLEK
Slsrusue

YSLeny pan
PhDr. Pavel Urbri5ek
N6mdstek primiitora

Statut6rniho mdsta Olomouce

Datum

30.3.2016

Znatka

50r/l lf 11

Vyiizuje

Dr. Zboiil

Vdc: zm

Yfrteny pane ndmdstku,

dovolte mi, abych Viim timto oznitmil, Ze ve smyslu na5eho osobniho jedn6nf dne 29.2.2016

jsme na zased|ni Mysliveckerady naSi organizace dne I4.3.2016 schv6lili zmdnu provozniho

i6du stielnice a to s ridinnosti od 1.4.2016 niisledovnd:

Po - So 8 oo - 1600 hodin.

Vneddli a st6tnfch sviitcich nebude na5e stielnice vprovozu. O t6to skutednosti jsme jiZ

informovali na veiejndm zasedimi stieleck6 komise dleny na5i organizace. Informaci rovndZ

uveiejnime na na5ich webovych str6nk6ch.

Tato zmEnaje vnimiina jako dodatek provozniho iridu stielnice a byla dtnanavddomf PiR.

Soudasnd pod6v6m informaci, Ze naSe organizace po osobnim jednrini se z6stupci statutilrniho

mdsta Olomouce dne 10.3.2016, rozhodla,2e v r6mci rizemniho iizeni vystavby cyklostezky

(Olomouc - Chomoutov) nebude dtxat negativnf stanovisko a souhlasf po technickych

korekcich s navrZenymi bezpednostnimi opatienimi.

Tyto kroky vnimiime jako projev dlouhodobd a kvalitni spolupr6ce mezi na5i organizaci a

statut6rnim mdstem Olomouc.

S pi6telsklfm pozdravem,

ltn
RNDr. Jiii Zboiil ^:/, / I
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