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

 

I. Zahájení 

KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 2. 5. 2016  v 18:00.  

 

II. Prezence 

Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, prof. Nelešovská, Mgr. P. Vychodilová, L. Pour, 

MUDr. Hejtmánek, Ing. Strýček, L. Martinů 

Hosté: p. Děreš – strážník MP  

 

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) Městská policie provádí minimálně 2x týdně v ranních hodinách (7:15 – 7:45) 
dohled na přechodu u hasičárny. Dále MP řeší nevhodné parkování automobilů 
na ulici Dalimilova. Proto vyzýváme občany, aby vozidla parkovali na svých 
pozemcích, nikoliv na chodnících. Takto zaparkované auta znemožňují bezpečný 
pohyb chodců a omezují průjezd aut. 

b) Na ulici Baarova byla umístěna nová dopravní značka – slepá ulice.  

c) KMČ zjistila, že těžba písku z nově vzniklé pískovny u Pňovic nebude v příštích 
dvou letech realizována. Tuto informaci telefonicky potvrdil i starosta obce 
Pňovice. Do té doby nebudou ve větší míře projíždět auta s nadměrným 
nákladem naši obcí. 

d) Dne 9. 5. 2016 proběhne schůzka KMČ s projektantem cyklostezky p. Šinclem, 
který komisi seznámí s průběhem dosavadní projektové dokumentace a s 
její následnou realizací. Budeme se zabývat konkrétní podobou trasy od 
Černovíra až po konec Chomoutova a její dopad na stávající situaci v obci. 
Výsledek jednání bude uveden v příštím zápisu v červnu 2016.  

e) KMČ nadále monitoruje střelbu na Lazecké střelnici ve svátky a o víkendech. 
Jsme v kontaktu s provozovatelem střelnice, který nás informuje o 
mimořádných střelbách (závodech) mimo provozní dobu. Vše je pak hlášeno 
místním rozhlasem a uvedeno na stránkách Chomoutova www.chomoutov.eu  

 

 



2. Nově otevřené úkoly  

a) KMČ obdržela písemnou stížnost občanů z ulice Hrachoviska. Při průjezdu 
nákladní automobilů z firmy Interkov došlo k poškození obrubníků. Proto bude 
komise požadovat umístění dopravní značky – zákaz odbočení vlevo 
(automobilům nad 3,5 t) na komunikaci vedoucí z firmy Interkov. Dále svoláme 
schůzku s vedením firmy a budeme řešit dosavadní stížnosti občanů 
Chomoutova. 

b) Technické služby vyčistili travnatý úsek u parkoviště v satelitu. Vzhledem 
k tomu zde chybí odpadkový koš, požádá KMČ o umístění kontejneru na směsný 
odpad. 

c) Na hřišti na Koperníku jsou 3 uschlé břízy. KMČ zašle požadavek na odstranění 
odumřelých stromů na odbor životního prostředí MMOl.  

d) Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství zaslalo informační 
materiál k nově vzniklému projektu třídění plastu a papíru v domácnostech. 
KMČ vytvoří letáčky a zajistí distribuci. 

e) KMČ žádá občany, kteří ví o nefunkčních amplionech místního rozhlasu, aby tyto 
ampliony nahlásili na detašovaném pracovišti magistrátu nebo zaslali mailem na 
adresu: olomouc.chomoutov@mail.com, popř. dali do schránky KMČ na 
hasičské zbrojnici. 

 

3. Informace a oznamy 
 

a) TJ Sokol Chomoutov ve spolupráci s KMČ pořádá dne 4. června 2016 na 
fotbalovém hřišti Dětský den. Bližší informace budou zveřejněny na webových 
stránkách. 

b) KMČ vyzývá občany, aby respektovali výzvu ohleduplnosti. 
c) KMČ by ráda vytvořila seznam všech firem a služeb v Chomoutově a zveřejnila 

na svých webových stránkách. Proto žádáme podnikatele, kteří mají zájem o 
bezplatné zveřejnění, aby zaslali svůj kontakt na mail: 
olomouc.chomoutov@gmail.com s uvedením kontaktních údajů a předmětu 
podnikání. 

 

IV. Závěr 

Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.  

Jednání KMČ bylo ukončeno v 19 hodin. Termín příštího jednání: 6. června  2016  
v 18 hodin. 

 

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


