
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 2. 10. 2017 

 
 

I. Zahájení 
 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 2. 10. 2017 v 17:00 hod 
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. 
 
 

II.Prezence 
 
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, L. Pour, L. Martinů, J. Švarc, 
MUDr. Hejtmánek, Ing. Strýček, K. Kohoutová 
Hosté: strážník MP – p. Děreš 
 
 
 

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) Strážník MP informoval o preventivní činnosti v Chomoutově v měsíci září. 
Podařilo se zajistit dohled MP v ranních hodinách na přechodech u hasičské 
zbrojnice, a to každé úterý a čtvrtek. U problematiky pohybu „bezdomovců“ na 
dětském hřišti doporučuje strážník MP volat neprodleně tísňovou linku 156. 

b) Dne 18. 10. 2017 proběhne v hasičské zbrojnici setkání jubilantů za účasti dětí 
z mateřské školky v Chomoutově. 

c) MUDr. Hejtmánek informoval, že na jednání KMČ byli pozváni zástupci 
Interkovu a pan Lukáš a Ladislav Podbehlý. Ani jeden z pozvaných účastníků 
se na jednání nedostavil. 

d) Předsedkyně informovala o opravách, které proběhly v Chomoutově – nový 
asfaltový povrch v odbočce při ulici Baarova, oprava chodníku v satelitu. 

 
 

2. Nově otevřené úkoly 
 
a) KMČ osloví majitele budovy hasičské zbrojnice – Správu nemovitostí Olomouc 
s požadavkem vyčištění fasády a umytí oken.  
b) MUDr. Hejtmánek tlumočil požadavek místní organizace Sokol o umístění 
hnědé informační tabule – Fotbalové hřiště – na křižovatku k hasičské zbrojnici. 
 
 
 

 



 
3. Informace a oznamy 
 

a) V měsíci říjnu dojde k vysazení nového vánočního stromu. Vánoční jarmark 
bude probíhat v sobotu 2.12.2017 

b) KMČ děkuje pracovníkům firmy Moravská výrobní za vyčištění prostoru před 
hasičskou zbrojnicí. Prostor bude nově osázen a předán do péče odboru 
životního prostředí MMOl. 

c) Byl projednán rozpočet KMČ pro rok 2017 a naplánovány investice. 
d) KMČ pořádá a spolufinancuje kroužky pro děti z Chomoutova – více informací 

ve vývěskách a na webových stránkách www.chomoutov.eu/krouzky. 
e) Dne 4. 11. 2017 proběhne podzimní sběrová sobota. 
f) Na příští jednání KMČ bude pozván náměstek primátora, v jehož gesci jsou 

investice města – Mgr. Filip Žáček a Ing. arch. Michal Giacintov jakožto garant 
za Radu města pro KMČ Chomoutov. 
 

 
 

 
VI. Závěr 

 
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18 hodin. Termín příštího jednání bude v pondělí 
6. 11. 2017 v 17:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


