
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 15. 5. 2017 

 
 

I. Zahájení 
 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 15. 5. 2017 v 18:00 v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice. 
 
 

II.Prezence 
 
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, L. Pour, L. Martinů, J. Švarc 
Hosté: p. Kovář  
 
 
 

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) Člen KMČ p. Pour informoval o čištění travnatého pásu u parkoviště v satelitu 
a o čištění chodníků pracovníky TSMO. Dále bylo požádáno o umístění 
kontejneru na směsný odpad pro stanoviště u satelitu. 

b) Předsedkyně KMČ informovala o opravě bouchajících poklopů na ulici 
Dalimilova a Štěpánovská, která by měla být částečně provedena už 
v letošním roce. O dalším vývoji budeme informovat prostřednictvím zápisů. 

 
2. Nově otevřené úkoly 
 

a) Občan Chomoutova pan Kovář se obrátil na komisi s dotazem, zda bude 
řešena otázka měření rychlosti vozidel projíždějících Chomoutovem. KMČ 
odpověděla, že v letošním roce bude v Chomoutově umístěn reponibilní 
radar, který bude instalován trvale a financován z dotací EU. Toto nám 
přislíbila Policie ČR v rámci průzkumu v roce 2016. 

b) KMČ obdržela žádost o opravu příjezdové komunikace na ulici Baarova. 
Žádost byla odeslaná na příslušný odbor MmOl k posouzení a bude 
provedeno místní šetření.  

c) KMČ obdržela žádost o vybudování chodníku na ulici Štěpánovská na konci 
obce směr Štěpánov. Bude provedeno místní šetření příslušným odborem 
MmOl a stanoven způsob řešení.  

 
 
 



 
 
3. Informace a oznamy 
 

a) Z finančních prostředků KMČ bude zakoupena vlajka České republiky, která 
bude vyvěšována na budově hasičské zbrojnice o státních svátcích. 

b) Z důvodu nepříznivého vegetačního stavu „vánočního stromečku“ na 
Koperníku zvažuje KMČ koupi nového stromu s následnou výsadnou v září 
tohoto roku. 

c) TJ Sokol Chomoutov, KMČ a SDH pořádají v sobotu 27. 5. 2017 od 14:00 na 
fotbalovém hřišti Dětský den. KMČ uvolnila pro tuto akci ze svého rozpočtu 
6000 Kč. 

d) SDH a KMČ zve v sobotu 10. 6. 2017 na fotbalové hřiště, kde se uskuteční 
Hasičská soutěž družstev. KMČ poskytne ze svého rozpočtu 6000 Kč pro tuto 
akci. 

e) KMČ vyhodnotila akci „Pálení čarodějnic“, kterou společně s SDH a 
dobrovolníky z řad občanů Chomoutova pořádala. KMČ tímto děkuje všem 
dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě. 

f) KMČ připravuje v červnu první setkání jubilantů z Chomoutova v hasičské 
zbrojnici, kde jim bude předán balíček a děti z MŠ předvedou krátký program. 
Narozeninová přání pro naše jubilanty vyrábí děti z Chomoutova. 

g) Před vchod budovy hasičské zbrojnice byl instalován nový stojan na kola 
zakoupen z rozpočtu KMČ. Děkujeme p. Stehlíčkovi za instalaci. 

h) Informace a aktuality týkající se Chomoutova naleznete na webových 
stránkách www.chomoutov.eu nebo na Facebooku pod profilem „Bydlím 
v Chomoutově“. 

 
 
 

 
IV. Závěr 

 
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19 hodin. Termín příštího jednání bude v pondělí 
5. 6. 2017 v 18 hodin, kde bude pozván člen rady města Olomouce Ing. arch. 
Michal Giacintov (garant KMČ Chomoutov) a náměstek primátora Mgr. Filip 
Žáček. 
 
 
 
 
 

Zapsala: L. Martinů             Bc. Barbara Omelková 
         Předsedkyně KMČ 5 


