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Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 5. 3. 2018 

 
 

I. Zahájení 
 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 5. 3. 2018 v 17:00 hod v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice. 
 
 

II.Prezence 
 
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, L. Martinů, L. Pour 
Hosté: strážník MP – p. Děreš, za TJ Sokol   p. Švestková a předsedkyně Klubu 
seniorů p. Šimková p. Lenka Introvič 
 
 

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) MP nadále provádí preventivní kontroly v Chomoutově a zajišťuje dohled na 
přechodech v ranních hodinách v úterý a ve čtvrtek. 

b) TJ Sokol a Klub seniorů předložili návrhy kandidátů na členy v komisi. Jakmile 
obdrží komise návrh člena SDH, tak odešle tyto kandidáty ke schválení na 
Magistrát města Olomouce. 

c) TJ Sokol a Klub seniorů představili návrh programu oslav 100 výročí vzniku 
Republiky. O přesném termínu a programu budeme občany informovat, 
jakmile bude termín i program potvrzen. O dalších akcích budeme občany 
průběžně informovat. Aktuální přehled akcí na www.chomoutov.eu/akce. 

d) Předsedkyně komise odeslala požadavek o sdělení stavu řešení žádosti o 
doplnění reflexních prvků na ostrůvek na Štěpánovské ulici. 

e) Na základě žádosti občanů o provedení ořezu stromů v Urnovém háji komise 
zajistila jejich odborné ošetření, které bude provedeno v období vegetačního 
klidu. 

 
 
2. Nově otevřené úkoly 

 
a) v zájmu prevence bezpečnosti bylo komisí navrženo zjistit možnosti zavedení 

služby „Asistent dopravy“, která spočívá v tom, že řádně proškolený občané 
můžou zastavovat dopravu na přechodech a převzít tuto kompetenci od 
Městské policie. Předsedkyně komise bude odesílat dopis se žádostí a zřízení 
této funkce pro oblast Chomoutov a každý občan, který by chtěl být součástí 
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tohoto projektu se může zapojit. O dalším vývoji budeme občany informovat 
prostřednictvím zápisů z jednání, ve vývěskách nebo na webových stránkách 
www.chomoutov.eu. 

 
 
 

IV. Informace a oznamy 
 

a) Komise obdržela stížnost od občana na znečištění domu projíždějícími auty a 
další stížnost na bouchající poklopy na Baárove ulici. Upozorňujeme občany, 
že stížnosti a podněty tohoto druhu (opravy, investice, poruchy) patří do 
správy a do kompetence Magistrátu města Olomouce a jeho odborů. Lze je 
takto předložit a odevzdat pracovníkovi Detašovaného pracoviště Magistrátu 
v úředních hodinách, který je předá na podatelnu k dalšímu šetření. Jakmile 
bude stížnost nebo podnět přijat příslušným odborem k řešení, pracovníci 
Magistrátu se obracejí na komisi městské části k případnému doplnění 
předmětné žádosti. Rozhodnutí o způsobu nápravy je plně v kompetenci 
Magistrátu města nikoliv komise městské části. Komise je poradní skupina pro 
pracovníky Magistrátu a slouží jako prostředník mezi občany a statutárním 
městem. Nemá v kompetenci řízení investičních projektů nebo oprav ale může 
je navrhovat k řešení. 

b) Plán kulturních akcí průběžně aktualizujeme na stránkách 
www.chomoutov.eu/akce. 

c) Nejbližší akce v sobotu 24.3.2018 Bubnování pro radost. Hudebně-zážitkové 
odpoledne pro malé i velké. 
 
 

 
 

VI. Závěr 
 

Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30. Termín příštího jednání bude v pondělí    
2. 4. 2018 v 17:00 
 
 
 
 

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


