Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 4. 9. 2017
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 4. 9. 2017 v 18:00 v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice.

II.Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, L. Pour, L. Martinů, MUDr.
Hejtmánek, J. Švarc
Hosté: strážník p. Děreš, Lukáš Podbehlý, Ladislav Podbehlý

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) KMČ odeslala dopis řediteli MP Olomouc se žádostí o dohled na přechodu na ulici
Horecká u hasičárny v intervalech 3krát týdně ve spolupráci s PČR, a to v ranních
hodinách od 7:00 do 7:30.
b) Na základě žádosti KMČ byly umístěny dva odpadkové koše na parkoviště u satelitu a
jeden na hřiště Hrachoviska. Tyto i všechny ostatní odpadkové koše slouží také na psí
exkrementy. Žádáme občany, aby udržovali pořádek po svých psech, a to zejména na
veřejných prostranstvích. Prostor hřiště a jeho okolí není určen na venčení psů.
c) KMČ obdržela oficiální stanovisko od společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. ke
vzniklé situaci, která byla způsobena přívalovým deštěm a voda zatopila několik domů
na ulici Hrachoviska. Dopis je součástí tohoto zápisu v příloze 1.
d) Pan Podbehlý prezentoval vývoj stížnosti podané na společnost Interkov, kterou
projednává s MmOl. Komise sdělila svoje stanovisko a v této fázi již nemá další
kompetence tuto situaci dále řešit. Navrhli jsme setkání s vedením Interkovu a
projednání jednotlivých bodů za přítomnosti obou stran.
2. Nově otevřené úkoly
Z tohoto jednání nejsou nově otevřené úkoly
3. Informace a oznamy
a) KMČ změnila začátek jednání na 17:00 s platností od 2.10.2017.
b) Sběrová sobota v roce 2017 je 4.11. a v roce 2018 je 21.4. Kontejner je přistaven na
Dalimilově ulici na parkovišti u hospody.
c) Smuteční hlášení v místním rozhlase budou prováděna pouze v úředních hodinách
detašovaného pracoviště, a to v pondělí 8-12 a 13-17 hod. a ve čtvrtek 8-10
a 14-16 hod. Mimo tyto úřední hodiny není z technických důvodů možné provádět

jakákoliv hlášení. Místní rozhlas provozuje magistrát města Olomouce a jeho
pracovníci. Členové komise nejsou zaměstnanci magistrátu.
d) KMČ obdržela podnět od občanů Hrachovisek na nedostatečný signál T-mobile.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dodávku služeb komerčního charakteru bylo
doporučeno řešit tuto otázku přímo s dodavatelem. KMČ může k žádosti přispět
svým souhlasným stanoviskem. Podle zjištění však tento problém vzniká
překrýváním signálů dvou dodavatelů a tím se signál vzájemně ruší. Je to způsobeno
umístěním vysílačů.
e) Přítomnost cizích občanů (bezdomovců) prosím hlaste na Městskou policii č.156.
Pokud vás svým chováním obtěžují řešte prosím situaci bez prodlení.

VI. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. Jednání KMČ
bylo ukončeno v 19:00. Termín příštího jednání bude v pondělí 2. 10. 2017 v 17:00.

Zapsala: L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ 5

Příloha 1.: Stanovisko společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.

Příloha č.1
Vážená paní předsedkyně KMČ,
dne 14.8.2017 nám byla odborem ochrany MMO postoupena Vaše žádost o
informace, vztahující se k provozování a fungování protipovodňového uzávěru na dešťové
kanalizaci v ul. Hrachoviska, m.č. Chomoutov v souvislosti se zatopením sklepů některých
nemovitostí při přívalových deštích. K Vašim dotazům Vám sdělujeme následující
informace:
Protipovodňový uzávěr (nerezové kanalizační vřetenové šoupátko DN 600 mm) je umístěn
v uzávěrové (hradítkové) šachtě v ul. Hrachoviska na hranicích poz. parc. č. 200 a parc. č.
786/1, k.ú. Chomoutov na dešťové kanalizaci označené R1I DN 600 -700 mm, která
odvádí dešťové odpadní vody přes výustní objekt VO 02 do řeky Moravy. Uvedené
kanalizační šoupátko (s nestoupajícím vřetenem) je ovládáno z terénu ručně T-klíčem
osazovaným na čtverhranný jehlancový trn vřetene, krytým šoupátkovým poklopem. Vstup
do šachty je zakryt kruhovým kanalizačním poklopen DN 600 mm.
Uzávěrová (hradítková) šachta s protipovodňovým uzávěrem je v majetku SMOL, její
provoz a údržbu včetně manipulace s protipovodňovým uzávěrem zajišťuje smluvně spol.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s..
Manipulace s protipovodňovým uzávěrem (zavřeno x otevřeno) se řídí „Povodňovým
plánem ČOV Olomouc“, který je uložen u provozovatele a na vodoprávním úřadě (MMO,
odbor ŽP). Mimo povodňové stavy v řece Moravě je protipovodňový uzávěr v otevřené
poloze, dosáhne-li výška hladiny v řece Moravě na vodočtu N. Sady 220 – 250 cm,
provádějí provozní pracovníci kontrolu hladin v uzávěrové (hradítkové) šachtě a jakmile
dochází nebo je předpoklad vzdutí vody z Moravy do uzávěrové šachty, musí být
protipovodňový uzávěr uzavřen. V případě souběhu zvýšených hladin v Moravě s
intenzivními dešťovými srážkami je prováděna kontrola dešťové kanalizace a manipulace
s uzávěrem je prováděna podle konkrétní situace.
Bohužel dne 10.7.2017 v nočních hodinách došlo nad územím města Olomouce k
mimořádně intenzivním dešťovým srážkám a v důsledku neúplně otevřeného
protipovodňovému uzávěru k nastoupání dešťových vod v dešťové kanalizaci v ulici
Hrachoviska do takové výše, že došlo k jejímu kapacitnímu plnění (zahlcení). Důsledkem
tohoto stavu bylo vyplavení sklepních prostor některých objektů napojených na tuto
kanalizaci.
Abychom do budoucna podobným situacím předešli, budou pracovníci provozu při
manipulacích s protipovodňovým uzávěrem provádět i jeho vizuální kontrolu uvnitř
uzávěrové (hradítkové) šachty, aby se ubezpečili, že je protipovodňový uzávěr ve správné
poloze (tzn. v závislosti na situaci v plně otevřené nebo plně uzavřené poloze). Dále
budou provedena technická opatření k zabránění neoprávněné manipulace s
protipovodňovým uzávěrem.
Setkání s odpovědnými pracovníky na místě uzávěrové (hradítkové) šachty je možné po
tel. dohodě s Ing. Váňou.
Ing. Roman Úlehla
Manažer útvaru provozně technického
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

