Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 3. 4. 2017
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 3. 4. 2017 v 18:00 hod v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice.

II.Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, MUDr. Hejtmánek, Ing. Strýček, 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 informovala o problematice bouchajících poklopů na ulici
Dalimilova a Štěpánovská. Provozovatelem, společností Moravská vodárenská,
a.s. byla provedena kontrola a byly označeny poklopy ve vozovce, které jsou
určené na opravu nebo výměnu. Jedná se o cca 50 poklopů z celkového počtu 70.
V dané věci proběhne schůzka na půdě magistrátu, kterou svolá náměstek
primátora PhDr. Urbášek za přítomnosti zástupců Moravské vodárenské, Správy
silnic Olomouckého kraje a Krajského úřadu. KMČ bude požadovat opravu nebo
výměnu nejvíce poškozených poklopů.
2. Nově otevřené úkoly
a) KMČ obdržela žádost občanů ulice Štěpánovská o vybudování nového chodníku
od školy až na konec obce. KMČ zařadí tento požadavek do plánu investičních
akcí na rok 2018.
b) Dále KMČ obdržela žádost o instalaci retardérů (zpomalovací prahy) na ulici
Výstavní a Lužní. Je to z důvodu porušování stanovené rychlosti 30 km/hod,
která platí pro celý úsek satelitu.
c) KMČ obdržela požadavek na čištění chodníků. Předáme k řešení TSMO se
žádostí o provedení.

3. Informace a oznamy
a) Magistrát města Olomouce informuje všechny občany, aby si zkontrolovali
platnost svých řidičských průkazů a dostavili se včas k jejich výměně.
b) SDH Chomoutov a KMČ pořádá v neděli 30. 4. od 17:00 Pálení čarodějnic na
Koperníku. Bližší informace naleznete ve vývěskách a na webových stránkách
www.chomoutov.eu/akce. Pro tuto akci hledáme dobrovolníky, zejména děti, na
pořádání stezky odvahy a výtvarných dílen. Zájemci pište na
olomouc.chomoutov@gmail.com.
c) V průběhu masopustního průvodu jsme vybrali 3 800 Kč, které budou použity na
koncert „Nedělní matiné“, který se bude konat v září. Děkujeme všem, kteří
přispěli a zúčastnili se průvodu.
d) TV Morava odvysílá dne 11. 4. 2017 příspěvek „Jak se žije v Chomoutově“.
e) Dne 8.4.2017 provedou žáci ZŠ Horka nad Moravou úklid v Chomoutově v rámci
projektu „Ukliďme Česko“.
f) KMČ pořádá kroužky pro děti i dospělé a podílí se na jejich organizaci i finanční
spoluúčastí. Pro letošní rok byla pro tyto účely uvolněna částka 26000 Kč.

VI. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:15 hodin. Termín příštího jednání bude v pondělí
15.5.2017 v 18:00 hodin.

Zapsala: L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ 5

Členové KMČ srdečně děkují prof. Nelešovské za práci, kterou pro komisi
vykonávala.

