
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 5. 12. 2016 

 
 

I. Zahájení 
 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 5. 12. 2016 v 17:00 v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice. 
 
 

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

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) Strážník MP p. Děreš představil měsíční report o aktivitách MP v Chomoutově. 
Za měsíc říjen prováděla MP celkem prevenci 16krát. Dále pokračuje s 
dohledem na přechodech v ranních hodinách (5krát), parkování na chodnících 
a dohlíží na bezpečnost ve všech lokalitách Chomoutova, a to i v nočních 
hodinách. 

b) KMČ zašle na Policii ČR žádost o zprávu, jakým způsobem zajišťují dohled na 
přechodech, jak bylo domluveno na jednání ze dne 5.9.2016 kde byla 
přítomna podpraporčík Kašpárková Ivana. 

c) V rámci projektu Třídění odpadu v domácnostech budou TSMO zajišťovat 
dovoz nevyzvednutých nádob na Detašované pracoviště. Jakmile komise 
obdrží podrobnější informace, tak je zveřejníme rozhlasem, na webu, 
Facebooku a ve vývěskách. 

d) Výsledky dotazníkového šetření Revitalizace komunikace Dalimilova – 
Štěpánovská bylo předáno ke zpracování studentům UPOL. 

 
2. Nově otevřené úkoly 
 
Z tohoto jednání nevyplývají žádné nové úkoly. 
 
 
3. Informace a oznamy 

a) KMČ přispěla na Adventní jarmark a setkávání částku 17 015 Kč. Další 
náklady ve výši 4 053 Kč se hradili se sponzorských  



b) KMČ přispěla celkovou částkou 5 000 Kč na permanentky kroužku Jóga pro 
dospělé a pro děti. Účastnící tak uhradili 50 % ceny. 

c) Kroužek keramiky zahájíme ve středu 11.1. v 16:00. Celkem je přihlášených 
14 účastníků. KMČ přispěla částkou 20 000 Kč na celý kurz a pokryla tím celý 
kurz. Doplatek účastníka činí 71 Kč. 

d) Na kroužek žonglování KMČ přispěla částkou 2250 Kč a pokryje tak 50 % 
nákladů. Doplatek účastníka kurzu je 450 Kč. 

e) svoz bioodpadu v roce 2016 proběhne naposledy 21. 12. 2016. V lednu a 
únoru bude proveden mimořádný svoz (1x měsíčně) a to v termínech 18. 1. 
2017 a 15. 2. 2017. Začátek svozu v pravidelných 14denních intervalech bude 
zahájen 15. 3. 2017. 

f) změna jízdních řádů u autobusové linky 20 se týká pouze jediného spoje s 
časem odjezdu 7:35, který bude uspíšen na 7:30 ze zastávky Chomoutov-
škola 

g) Zástupci KMČ osobně navštěvují jubilanty v Chomoutově. Ročně navštíví 
přibližně 75 občanů. S gratulací jim předají dárkový balíček a přání, které 
vyrábí děti z Chomoutova. 

h) Masopustní průvod bude v sobotu 4.3.2017 od 14:00. 
i) MmOl představil projekt opravy lávky/mostu přes Sitku (Grygavu) směr 

Hromův dub, která je v současné době v havarijním stavu. Bude se jednat o 
vybudování zcela nového mostu určeného pro cyklisty a pěší. Termín zahájení 
stavby nebyl stanoven. V současné době probíhají přípravy podkladů pro 
územní řízení. 

j) Byla provedena instalace veřejného elektrického rozvaděče na ulici 
Hrachoviska, který bude sloužit pro dodávku energie při konání akcí 
pořádaných KMČ. KMČ uhradila částku 30 000 Kč ze svého rozpočtu. Tento 
rozvaděč bude plně funkční od ledna 2017. 

k) Vyzýváme drobné i větší firmy sídlící v Chomoutově, aby nám poslali přehled 
svých činností a služeb. Rádi bychom umístili tyto kontakty na naše webové 
stránky, aby mohli občané tyto služby využívat. Umístění na web je bezplatné. 

IV. Závěr 
 
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30. Termín příštího jednání bude v pondělí        
2. 1. 2016 v 18:00. Jednání komise začíná v 17:00 a od 18:00 je přístupné pro 
veřejnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: L. Martinů            Bc. Barbara Omelková 
         Předsedkyně KMČ 5 

 


