Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 6. 6. 2016
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 6. 6. 2016 v 18:00 hod.

II.Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, prof. Nelešovská, MUDr. Hejtmánek, J. Švarc,
Mgr. Vychodilová, L. Pour, L. Martinů
Hosté: p. Děreš – strážník MP, p. Navrátil – ředitel společnosti INTERKOV,
p. Lukáš Podbehlý, p. Ladislav Podbehlý

III.Program
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápis
2. Nově otevřené úkoly
3. Informace a oznamy
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu
a) Městská policie provádí 2-3 x týdně v ranních hodinách (7:15 – 7:45) dohled
na přechodech u hasičské zbrojnice. Dále zajišťuje hlídky u Urnového háje a
zabývá se problematikou nevhodného parkování, zejména na ulici Dalimilova.
MP bude nevhodně zaparkovaná vozidla označovat předvoláním na služebnu
MP a následně bude uložena pokuta. Proto opět vyzýváme občany, aby
parkovali na svých pozemcích.
b) Dne 9. 5. 2016 proběhla schůzka zástupců KMČ s projektantem cyklostezky p.
Šinclem, který komisi seznámil s územním plánováním cyklotrasy. Upozornil
na problematické úseky, které jsou stále v řešení (zejména majetkoprávní
vztahy). KMČ odeslala stanovisko k připravovanému projektu a to požadavek
na umístění semaforu na znamení u stávajícího přechodu vedle satelitu.
c) Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí zaslal stanovisko ve věci
uschlých bříz na Koperníku. Tyto stromy jsou průběžně sledovány a pokud
bude nutné, budou odstraněny. Kaštany u kapličky jsou v dobrém stavu a není
potřeba seřezávat ani nijak upravovat.
d) V letošním roce bude proveden nátěr technologického mostu přes řeku
Moravu.
e) Na schůzku KMČ byl pozván ředitel společnosti INTERKOV – p. Navrátil. Byly
mu předloženy stížnosti občanů na častý hluk mimo oficiální provozní dobu.
Pan Navrátil přislíbil komisi nápravu a striktní dodržování provozní doby.

2. Nově otevřené úkoly
a) KMČ zašle na magistrát města Olomouce seznam dopravních značek, které
v Chomoutově chybí. Jedná se o:
- křižovatka ulic Baarova a Ctiradova – slepá ulice
- zóna 30 km/h satelit
- zákaz odbočení vpravo vozidlům nad 3,5 t na ul. Dalimilova směrem na ul.
Hrachoviska (první odbočka při cestě z Olomouce)
- zákaz odbočení vlevo vozidlům nad 3,5 t z účelové komunikace od f.
Interkov a Moravská výrobní
- zrcadlo na křižovatce Hrachoviska x Dalimilova ( naproti hasičské
zbrojnice) pro lepší přehled při vyjíždění z ulice Hrachoviska ( u kapličky)
b) Jednání KMČ se zúčastnil p. Lukáš Podbehlý a p. Ladislav Podbehlý, kteří si
stěžovali na hluk firmy Interkov a nevhodné jednání ze strany vedení firmy.
Situaci budeme dále sledovat a po dohodě s rodinou Podbehlých budeme
řešit případné stížnosti.

3. Informace a oznamy
a) KMČ poskytla ze svého rozpočtu částku 10 731 Kč na Dětský den pořádaný
TJ Sokol Chomoutov.
b) KMČ ve spolupráci s SDH pořádá v sobotu 25. 6. 2016 na fotbalovém hřišti
Hasičský den. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách a ve
vývěskách. Můžete hlasovat o film na přání. Podrobnější informace najdete na
www.chomoutov.eu/hasicsky-den nebo ve vývěskách.
c) V neděli 3.7. od 8:20 se v Chomoutově uskuteční Mše svatá u kapličky
Nanebevzetí panny Marie. Další informace vám sdělíme prostřednictvím
vývěsky a rozhlasu.

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19 hodin. Termín příštího jednání bude upřesněno, ale
předpokládaný termín je 8. srpna 2016 v 18:00.
Zapsala : L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ č.5

