Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 5. 9. 2016
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 5. 9. 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:podpraporčík Ivana Kašpárková PČR, p. Lukáš Podbehlý, p. Ladislav
Podbehlý

III.Program
1.
2.
3.

Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápis
Nově otevřené úkoly
Informace a oznamy

1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu
a) KMČ požádala o úsekové měření rychlosti a průjezdu aut obcí. MP instalovala
radar od 15. - 21.8. Výsledkem je podrobný přehled počtu průjezdu, rychlosti a
typů vozidel. Výsledky zpracujeme a zveřejníme na webových stránkách a ve
vývěskách.
b) Oprava obslužné pozemní komunikace na ulici Hrachoviska (směr Interkov a
Moravská výrobní) byla odložena. Nový termín zatím nebyl stanoven.
c) Občané nahlásili žádost o opravu silnice - nájezdovou plochu zastávky na ulici
Dalimilova – u hasičské zbrojnice a propadlou cestu na ulici Štěpánovská před
domem č. 31. Žádost o opravu byla odeslaná na dispečink Správy silnic OK. Již
bylo provedeno místní šetření a v dohledné době budou provedeny opravy.
Dále jsme obdrželi žádost o vybudování chodníku na ulici Hrachoviska od
kapličky po hřiště. Tento záměr byl zahrnut do investičních akcí pro rok 2017.
d) KMČ bude urgovat nátěr technologického mostu, který má být realizován
v tomto roce.
2. Nově otevřené úkoly
a) Jednání se zúčastnila podpraporčík Ivana Kašpárková z PČR, která byla
pověřena dohledem nad dopravní situací v Chomoutově. Po dohodě s MP bude
zajišťovat dozor na přechodech i PČR (zvláště v ranních hodinách – při cestě
dětí do školy). Na rozpisu služeb obě strany jednání a seznámí KMČ s
výsledným plánem.

b) Jednání KMČ se zúčastnil p. Lukáš Podbehlý a p. Ladislav Podbehlý, kteří si
opětovně stěžovali na hluk pocházející z firmy Interkov. Dále poukázali na
nedodržování provozní doby, což bylo majitelem f. Interkov přislíbeno při
poslední účasti na jednání komise. Bude zažádáno o přeměření hladiny hluku
Krajskou hygienickou stanicí. KMČ tuto žádost podpoří.
c) KMČ navrhla plán investičních akcí na rok 2017, který je přílohou č. 1 tohoto
zápisu.

III. Informace a oznamy
a) Každé úterý od 17:30 do 18:45 bude v hasičské zbrojnici probíhat kurz Jógy.
Bližší informace na plakátcích nebo na www.chomoutoveu/krouzky/yoga.
b) Lavička na zastávce na ulici Dalimilova a na Koperníku je již opravena,
realizaci zajistila firma Interkov.

VI. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30 hodin. Termín příštího jednání bude
v pondělí 3. 10. 2016 v 18:00 hodin.

Zapsala: L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ 5

Plán investic roku 2017 – požadavky
KMČ č. 5 - Chomoutov
A/ realizace staveb dle priorit
P.č. Název akce

Stav PD

1

ne

Rozpočtové náklady
na realizaci v tis. Kč
vč. DPH

V současnosti není zde žádné zastřešení. Máme stížnosti od
občanů bydlících u zastávky, že jim lidé stávají v dešti v průjezdu
a ničí jim dveře. Příloha 1. a 2.
Na tomto úseku zcela chybí chodník a chodci musí po trávě nebo
blátě. Úsek vedoucí k autobusové zastávce. Délka chodníku je
cca 20 m. Příloha 3. a 4.
Stávající zastávka zde byla vybudovaná provizorně před několika
lety a je v havarijním stavu. Obrubník je příliš vysoko a kolem je
nezpevněná půda. Starší občané a invalidé mají problém sestoupit
ze zastávky. V blízkosti zastávky se v krátké době bude
realizovat vybudování přechodu pro chodce a chodník. Zastávka
však není součástí tohoto projektu. Přikládám záznam z
posledního jednání (Příloha 5_ Záznam z jednání, Příloha 6. a 7.)
Úsek cca 300 m. Spojuje dva stávající chodníky. Lidé chodí ve
vozovce, která je poměrně frekventovaná a to zejména
nákladními auty jedoucími z místní stavební firmy a sběrného
dvora. Jinou cestu si tato auta nemůžou zvolit. V příloze posílám
mapu s vyznačením předpokládaného/navrhovaného místa
chodníku. Příloha 8. a 9.

Zastřešení autobusové zastávky - Dalimilova
2

ne
Vybudování chodníku - Dalimilova

3

Výstavba nové autobusové zastávky Štěpánovská

ne

4

Vybudování chodníku - Hrachoviska

ne

Komentář (případně příloha č.), uvést např. zda je vydáno
stavební povolení

B/ projektová příprava
P.č. Název akce

Stav PD

Rozpočtové náklady
na zpracování PD
v tis. Kč vč. DPH

Komentář (případně příloha č.)

1
2
3
Zpracoval/a: Bc. Barbara Omelková

Dne: 7.9.2016

