
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 6. 2. 2017 

 
 

I. Zahájení 
 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 6. 2. 2017 v 18:00 hod v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice. 
 
 

II.Prezence 
 
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, MUDr. Hejtmánek, L. Pour, L. Martinů 
 
Hosté: strážník MP – p. Děreš, nadstrážmistr Pavel Langr – PČR 
 
 
 

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. Na 
schůzku KMČ byl pozván zástupce státní policie – nadstrážmistr Pavel Langr se 
kterým jsme domlouvali způsob spolupráce ve smyslu prevence bezpečnosti. KMČ 
požaduje, aby došlo k dohodě mezi městskou a státní policií, jejíž výsledkem bude 
častější kontrola na přechodech v ranních hodinách. 

 
b) Ve věci vyčlenění prostoru Koperníku jako zóny zákazu venčení psů bylo 

magistrátem sděleno: „Současné výběhové zóny jsou definovány v příloze č. 1 
obecně závazné vyhlášky č. 8/2005. Vzhledem k tomu, že některé lokality jsou již z 
různých důvodů nevyhovující, případně došlo ke změnám vlastníků dotčených ploch, 
připravuje se nová obecná vyhláška.“ KMČ zažádá o vyčlenění zmiňované plochy pro 
úplný zákaz pohybu psů. 

 

c) Žádáme občany, aby zasílali své požadavky na opravu bouchajících poklopů ve 
vozovce před svými domy, a to prostřednictvím schránky na budově hasičské 
zbrojnice nebo na mail: olomouc.chomoutov@gmail.com. KMČ požádá o zajištění 
opravy.  

 

d) Stále je možné doobjednat popelnice na tříděný odpad (papír, plast). Objednávku je 
možné učinit přes magistrát města Olomouce p. Swaczyna 588488335 nebo na DP v 
Chomoutově. 

 
 
2. Nově otevřené úkoly 

a) Ze strany občanů Chomoutova došlo ke stížnostem na neodklizený sníh. Toto je 
často způsobeno nevhodně zaparkovanými automobily na chodnících nebo 
komunikaci a úklidové vozidlo nemůže provést odklízení. KMČ tímto vyzývá občany, 
aby neparkovali svá vozidla na chodnících a místech, která k tomu nejsou určena. 
Stěžují tak práci projíždějící technice. Za KMČ byli pověřeni jednáním s TSMO, a.s. 



členové – Ing. Strýček a MUDr. Hejtmánek, kteří požádají o úpravu plánu odklízení 
sněhu pro další období. 

 
b) KMČ požaduje tyto nové dopravní značky: 

- 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 firmy Interkov 
a Moravská výrobní 

- křižovatka ulic Baarova a Ctiradova – slepá ulice 
- zrcadlo na křižovatce Hrachoviska x Dalimilova (naproti hasičské zbrojnice) pro 

lepší přehled vyjíždění z ulice Hrachoviska (u kapličky) 
c) KMČ odeslala žádost o setkání se zástupci vedení Krajského úřadu v oblasti 

dopravy. Předmětem jednání je hledání možných řešení situace s nevyhovujícím 
stavem komunikace Dalimilova – Štěpánovská a s tím spojenými problémy. 

 
 
 
3. Informace a oznamy 
 

a) KMČ zaplatila ze svého rozpočtu následující částky: 1500,- Kč za zpracování studie 
„Revitalizace vozovky v Chomoutově“, částku 9 989,- Kč za elektrikářské práce na 
rozvaděči pro zajištění elektřiny na vánočním jarmarku. 

b) Dne 11. 3. 2017 proběhne v Chomoutově MASOPUST. Bližší informace na plakátech 
a na webových stránkách www.chomoutov.eu. 

c) Apelujeme na občany, kteří venčí psy v Chomoutově, aby si po svých psech odklízeli 
exkrementy a neznečišťovali tak veřejná prostranství. 

d) KMČ není kompetentní řešit problematiku toulajících psů a koček. V těchto případech 
volejte Městskou policii 156 se žádostí k odchytu. Do útulku se však umisťují pouze 
psy. Pokud naleznete nějaké zvíře můžeme zveřejnit fotografii a místo jeho výskytu 
na webových stránkách nebo na Facebooku, případně tuto informaci vyhlásit. 

e) Činnost v komisi je dobrovolná a kdokoliv z občanů se může podílet na přípravách 
akcí nebo řešení projektů, kterými se komise zabývá. Zájemci volejte na 
604 353 469, pište na predseda.chomoutov@gmail.com nebo využijte schránku na 
budově hasičské zbrojnice. 

 
 

VI. Závěr 
 

Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30. Termín příštího jednání je v pondělí 6. 3. 2017 
v 18:00 hodin. 
 
 
 
 
 

 
Zapsala: L. Martinů             Bc. Barbara Omelková 

         Předsedkyně KMČ 5 

 


