Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 7. 8. 2017
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 5. 6. 2017 v 18:00 v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice.

II.Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, L. Pour, L. Martinů
Hosté: zástupce policie ČR - Hejčín

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) Schůzky se účastnil zástupce Policie ČR – Hejčín. KMČ požaduje pravidelný dohled
v ranních hodinách od 7:00 – 7:30 na přechodu u hasičské zbrojnice. Policie ČR nás
seznámila se situací na oddělení a s personálními změnami. V září nám bude
představen zástupce, který bude pokrývat MČ Chomoutov. S ním se budeme
domlouvat na podrobnostech spolupráce. Nicméně se již v tomto období pokusí
Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií naplánovat pravidelné hlídky
v požadovaných termínech. KMČ odešle oficiální žádost na vedení MP o zařazení
směn.
b) Umístění kontejneru na směsný odpad v satelitu byl Obdorem životního prostředí
zamítnut. KMČ se proti tomuto odvolala s vysvětlením nutnosti jeho pořízení, a to
s ohledem na zvýšený pohyb aut a osob v letních měsících.
c) Dne 19.7. proběhlo místní šetření za účasti odboru správy komunikací a MHD MmOl a
předsedy komise MČ na ulici Hrachoviska, Štěpánovská u č.p.22, Baarova 8a,
Horecká u č.p. 18 a Výstavní. K jednotlivým šetřením uvádíme stručně:
▪ Hrachoviska: poničená komunikace bude řešena po zimě, kdy bude vidět
závažnost poškození. Oprava bude hrazena z pojistky viníka.
▪ Štěpánovská u č.p. 22: žádost občanů o dobudování chodníku byla předána
odboru investic, jelikož se jedná o složitější úpravu vozovky, která nespadá pod
správu MmOl ale pod správu Olomouckého kraje. Projekt bude zařazen do plánu
investičních akcí.
▪ Baárova u č.p. 8a: na základě požadavků občanů o vybudování nebo opravu
účelové komunikace, která je jedinou příjezdovou cestou bude na podzim roku
2017 provedena oprava povrchu vozovky recyklátem. Realizace bude hrazena
z fondu oprav. Trvalejší opravu je nutno řešit vypracováním projektu včetně
projektové dokumentace a zařadit do investičních akcí. O dalších možnostech
bude KMČ jednat s MmOl.
▪ Výstavní: na základě upozornění občanů na poškozenou komunikaci byla
sjednána oprava propadů obrusné vrstvy. Realizace v roce 2017 dle počasí.
Realizace bude hrazena z fondu oprav.

2. Nově otevřené úkoly
a) Dne 11.7. nastala havárie odpadní vody na ulici Hrachoviska u č.p. 48 a dále.
Situace byla způsobena prudkým deštěm a uzavřeným otvorem v protipovodňové
šachtě kde se tato voda hromadila a vracela se do odpadních otvorů v domech.
Předsedkyně KMČ odeslala žádost na MmOl – Odbor ochrany o vydání stanoviska,
jakým procesem jsou tyto šachty řízeny a kdo je odpovědný za jejich provoz nebo
údržbu. Také žádáme o předání těchto informací přímo na místě samém pro případ
dalších situací nebo povodní. Do dnešního dne jsme po urgencích žádnou bližší
informaci neobdrželi.
b) Na základě dotazů občanů na údržbu zeleně před budovou hasičské zbrojnice jsme
požádali MmOl – odbor životního prostřední o nápravu. Bylo nám však sděleno, že
záhony nejsou v jejich péči, protože v době předávání stavby a přilehlých částí nebyl
dodržen výsadbový plán. Na základě místního šetření ze dne 17.7. bylo domluveno,
jakým způsobem je potřeba záhony upravit, aby mohli být předány do péče Odboru
ŽP. Nabízíme občanům možnost účastnit se za obvyklou odměnu. Předpokládaný
čas práce 2 hodiny a nutnost lehké techniky pro odstranění vzrostlejších keřů.
Termín realizace podzim 2017.
c) KMČ bude žádat o instalaci dalšího koše na směsný odpad na dětské hřiště.

3. Informace a oznamy
a) První setkání jubilantů proběhlo úspěšně. Na další setkání se budeme těšit ve středu
18.10. v 10:00. Akce je veřejná a může se zúčastnit i rodiny jubilantů.
b) V červenci proběhla další fáze opravy kapličky. Výměnu střechy prováděl pan
Pochyla z Chomoutova. Také byla zrestaurovaná ozdobná obruba, která je v původní
podobě i barvě. Dveře a okna prochází rekonstrukcí, kterou provádí Zbyněk Musil
z Chomoutova. Oběma pánům děkuji za jejich ochotu a kvalitně odvedenou práci.
c) S okamžitou platností je zrušeno hlášení smutečních oznámení rozhlasem. KMČ
není nadále schopna personálně ani organizačně tyto náhlé události hlásit. Smuteční
oznámení můžou občané odevzdat v úředních hodinách na detašované pracoviště
MmOl nebo vhodit do schránky na budově hasičské zbrojnice. Poté budou vyvěšeny
v příslušné vývěsce.
VI. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. Jednání KMČ
bylo ukončeno v 19:00. Termín příštího jednání bude v pondělí 4. 9. 2017 v 18:00.

Zapsala: L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ 5

