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Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 9. 4. 2018 

 
 

I. Zahájení 
 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 9. 4. 2018 v 17:00 hod v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice. 
 
 

II.Prezence 
 
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, L. Martinů, L. Pour, J. Švarc, K. 
Kohoutová 
Hosté: strážník MP – p. Děreš, za TJ Sokol D. Švestková, za SDH J. Ratajský 
 
 

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) Klub seniorů, TJ Sokol a Komise MČ budou pořádat lampionový průvod 
s doprovodným programem dne 26.10. ku příležitosti oslav 100 výročí vzniku 
Republiky. O dalších podrobnostech budeme občany průběžně informovat. 

c) Na žádost o dosazení bezpečnostních odrazných prvků na ostrůvek u 
přechodu Štěpánovská jsme obdržely dne 22.3. vyjádření Ing. Pospíšilové, 
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD v tomto znění: „Příští 
týden bude Váš požadavek projednán a patrně i odsouhlasen na komisi ve 
věcech dopravy, na které budou přítomni zástupci všech dotčených orgánů. 
Následně jsme připraveni objednat a osadit odrazové čočky na náklady 
našeho odboru.“ 

d) Ve věci zřízení „asistentů dopravy“ podnikla Mgr. Horňáková z Magistrátu 
města kroky, které směřují k realizaci těchto pověřených osob. Podle 
posledních informací tuto činnost popisuje zákon 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích, § 79, odst. 1, pís. j), kde je to uvedeno jako 
"pověřená osoba" a ta musí splňovat nějaké předpoklady, ale hlavně ji musí 
pověřit "obecní úřad" – v našem případě Magistrát města nebo jeho správa. O 
dalších krocích dále jednáme. 

e) KMČ požádala o informaci ohledně projektu Cyklostezky. Odbor investic Ing. 
Zubalíková nám sdělila „dosud hledáme způsoby, jak vyřešit kácení stromů, 
za které jsme hledali lokality pro náhradní výsadbu. V současné době se 
dokončuje studie výsadeb a poté bude zadáno zpracování žádosti o kácení. 
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Další otázkou, kterou řešíme jsou majetkoprávní vztahy. I ve zvolené 
majetkově jednodušší části jsou soukromé pozemky. Pozemky s Agenturou 
pro ochranu přírody se stále řeší, jsou zde také pozemky Státního 
pozemkového úřadu a Povodí Moravy, Olomouckého kraje.“ 

 
2. Nově otevřené úkoly 

 
a) KMČ podá žádost na TSMO o opravu kanálových poklopů na ulici Baarova a 

také o zajištění zákazu parkování v den Sběrové soboty 21.4. na parkovišti u 
hospody z důvodu dočasného umístění kontejneru. 

 
 

IV. Informace a oznamy 
 

a) Nadále pokračují práce na rekonstrukci kapličky a jejího okolí. Termín úplného 
dokončení by měl být v říjnu 2018. Také bude restaurovaná socha Panny 
Marie. Socha bude dne 13. 4. 2018 demontována a odvezena na opravu do 
ateliéru restaurátora. 

b) Dne 21.4. bude sběrová sobota. Kontejner bude přistaven na parkoviště u 
Hospody na Baarove ulici od 9:00. Prosím občany aby neparkovali na místě 
konání sběru. 

c) Místní spolek Los Vesinos z.s. a KMČ pořádají v neděli 22.4.2018 v 17:00 
divadelní představení ochotnického divadla Sokol Litovel s názvem Vinnetou – 
poslední ústřel. Náklady jsou hrazeny z rozpočtu KMČ a částečně ze 
vstupného, které je 50 kč. 

d) Dne 28.4. v 16:00 pořádá KMČ a SDH Chomoutov akci Pálení čarodejnic 
s doprovodným programem a občerstvením.  

e) Další setkání jubilantů se uskuteční ve čtvrtek 14.6.2018 v 9:30. 
f) Kalendář kulturních akcí průběžně aktualizujeme na stránkách 

www.chomoutov.eu/akce. 
 
 

 
VI. Závěr 

 
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30. Termín příštího jednání bude v pondělí    
14. 5. 2018 v 17:00 
 
 
 
 

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


