Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 6. 3. 2017
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 6. 3. 2017 v 18:00 hod v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice.

II.Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, MUDr. Hejtmánek, Ing. Strýček,
J. Švarc, L. Pour, L. Martinů

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) Předsedkyně KMČ seznámila členy s měsíčním reportem práce MP
v Chomoutově. KMČ bude požadovat častější dohled na přechodech u
hasičské zbrojnice, a to zejména v ranních hodinách.
b) KMČ bude urgovat dohodu o spolupráci mezi státní a městskou policií.
c) Bude vytvořen nový plán zimní údržby v Chomoutově, který bude reflektovat
zejména novou výstavbu RD.
d) V letošním roce proběhne oprava technologického mostu přes řeku Moravu.
e) Předsedkyně KMČ a pan Švarc se zúčastnili schůzky s ředitelem odboru
dopravy Krajského úřadu, ředitelem Správy silnic olomouckého kraje a
zástupcem Moravské vodárenské. Zápis z tohoto jednání je v příloze č.1.
f) Moravská vodárenská, a.s. provedla označení bouchajících poklopů na ulici
Dalimilova. KMČ bude dále urgovat jejich opravu.
2. Nově otevřené úkoly
Z tohoto jednání nejsou otevřeny nové úkoly.

III. Informace a oznamy
a) KMČ uvolnila ze svého rozpočtu částku 5 135 Kč na akci „Košt hanácké
pálenky“. Další finanční příspěvky byly poskytnuty z rozpočtu obcí Horka nad
Moravou a Skrbeň.
b) 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.

VI. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18,10 hodin. Termín příštího jednání bude
v pondělí 3. 4. 2017 v 18:00 hodin.

Zapsala: L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ 5

Příloha č. 1

Zápis z jednání ze dne 20. 2. 2017
I. Předmět jednání
Předsedkyně KMČ 5., B. Omelková svolala schůzku za účelem analýzy a hledání možných
řešení neudržitelné dopravní situace na komunikaci Dalimilova – Štěpánovská.

II. Prezence
Bc. Barbara Omelková – předseda komise MČ č.5 – Chomoutov
Jaroslav Švarc – člen komise
Ing. Ladislav Růžička – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Olomouckého
kraje
Ing. Drahomír Babnič – ředitel Správy silnic Olomouckého kraje
Ing. Michal Grepl – Moravská vodárenská, vedoucí střediska kanalizace
III. Definování aktuální situace
1. B. Omelková prezentovala enormní nárůst dopravy na základě výsledků měření
radaru, které proběhli v roce 2014 a 2016. Aktuální průjezd vozidel je průměrně 8500
aut za den, což je nárůst dopravy o 21 % oproti roku 2014.
2. V celé délce komunikace, která činí 1700 jsou umístěny pouze 3 přechody a žádný
z přechodů není osvětlen. Chybí např. přechod u autobusové zastávky Dalimilova.
3. Na cestě chybí ostrůvky, které by dopravu zpomalili a poskytli bezpečný přechod
chodců.
4. Na celé komunikaci je 70 kanálových poklopů. Na některých místech je jich až 6
v těsné blízkosti, takže není možné je objet. Poklopy jsou tak vystaveny extrémní
námaze a uvolňují se. Při každém průjezdu tak způsobují hluk a otřesy. Tyto jsou
přenášeny do domů v těsné blízkosti kanálů.
5. V letech 2008–2009 byla v Chomoutově budovaná splašková kanalizace. V té době
byl tento projekt prezentován veřejnosti s tím, že kanalizace je usazená ve vozovce
dočasně a v krátké budoucnosti se počítá s provedením celkové opravy této
komunikace včetně snížení její nivelety o 40 cm. Na základě toho byl v roce 2009
vypracován projekt na celkovou revitalizaci průtahu. Ten však nebyl realizován.
6. Na jaře v roce 2016 zajistila KMČ opravu přibližně 30 nejvíce porušených poklopů.
Opravu realizovali TSMO. Po roce jsou tyto opravné poklopy ve stejném stavu jako
před opravou.
7. Společnost Moravská vodárenská už opravila a vyměnila od roku 2013 do roku 2016
celkem 28 poklopů na této komunikaci.
8. V krátké době bude průjezd na této komunikaci ještě navýšen o 60 tažných souprav
denně, které budou transportovat vytěžený písek z pískovny v Pňovicích.
9. Další projednanou otázkou byla realizace projektu „revitalizace“ komunikace, kterou
nechal vypracovat MmOl a OK. Realizací tohoto projektu bychom vyřešili otázky se
zvýšenou niveletou komunikace, opravu kanalizace a s tím související přechody a
bezpečnostní prvky podle nových směrnic EU. KMČ provedla v roce 2016 průzkum
názoru občanů na revitalizaci komunikace. Obdrželi jsme odpověď od třetiny občanů.
Pro tuto variantu je nakloněno více než 50 % respondentů.

IV. Návrhy možných opatření
1. V co nejkratší době provést
a) generální opravu 30-ti nejvíce namáhaných kanálových poklopů a
b) nasvětlení přechodů, přesunutí přechodu u hasičské zbrojnice na přehlednější
místo a vybudování ostrůvku u přechodu vedle obchodu (Dalimilova 65).
2. Žádat MmOl a OK o zařazení projektu revitalizace do plánu investic pro další období.
3. S ohledem na opakované a dlouhodobé stížnosti občanů a sepsání petice proti provozu
pískovny KMČ navrhuje co nejdříve svolat setkání zástupců občanů s odpovědnými
odděleními MmOl a OK, případně dalších dotčených společností za účelem vysvětlení a
podání odpovědí na otázky občanů.

V. Úkoly
1. KMČ odešle žádost o vyjádření k návrhu řešení dle článku IV., odstavce 1., písm. a)
tohoto zápisu MmOl, odbor majetkoprávní, oddělení infrastrukturního majetku k
případnému projednání o spolufinancování s provozovatelem Moravskou vodárenskou.
2. KMČ odešle žádost o vyjádření k návrhu řešení dle článku IV., odstavce 1., písm. b)
tohoto zápisu na MmOl, oddělení Koncepce a rozvoje.
3. Návrh řešení podle článku IV., odst. 2. zůstává v kompetenci MmOl a OK a je předmětem
dalšího jednání o jeho realizaci a finanční spoluúčasti obou stran.

K rukám:
Ing. Ladislav Růžička – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Olomouckého
kraje
Ing. Drahomír Babnič – ředitel Správy silnic Olomouckého kraje
Ing. Michal Grepl – Moravská vodárenská, vedoucí střediska kanalizace
Ing. Arch. Michal Giacintov – Magistrát města Olomouce, člen RMO, garant pro KMČ
Chomoutov
Vladimíra Brázdová – Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení
infrastrukturního majetku
Bc. Daniela Horňáková – Magistrát města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací
oddělení KMČ a DP

Příloha:
1. Rozpiska projektu
2. Analýza průzkumu

V Olomouci dne 22.2.2017

Zapsala: Bc. Omelková Barbara

