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Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 14. 5. 2018 

 
I. Zahájení 

 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 14. 5. 2018 v 17:00 hod 
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. 
 

II.Prezence 
 
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, K. Kohoutová, L. Pour, L. Martinů, Mgr. 
Vychodilová, J. Švarc, D. Švestková, J. Ratajský 
Hosté: p. Šimková – Klub seniorů Chomoutov 
 

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) Komise by ráda posílila dohled na přechodech v ranních a odpoledních 
hodinách prostřednictvím „asistentů dopravy“. Těmito osobami může být 
kdokoliv, kdo bude pro tuto činnost proškolen. Jednalo by se o dohled 3 dny 
v pracovních dnech od 7:00 do 7:30 a v odpoledních hodinách od 15:00 – 
16:00. V případě, že by měl někdo zájem podílet se na této činnosti může se 
přihlásit na Detašovaném pracovišti nebo na mail 
olomouc.chomoutov@gmail.com. Vaše aktivita bude velkým přínosem pro 
prevenci bezpečnosti v naši městské části. 

b) V uplynulém období jednoho měsíce byla provedena oprava 50 ze 70 
kanálových poklopů, které byly vyhodnoceny jako nejvíce poškozené. 
Zbývající kanálové poklopy budou opraveny ještě v roce 2018 nebo nejpozději 
v roce 2019. Náklady na opravu byly hrazeny z rozpočtu společnosti Moravská 
vodárenská. Chtěli bychom tímto poděkovat společnosti Moravská vodárenská 
a Magistrátu města za provedení těchto oprav, které byly tak dlouho 
požadovány našimi občany. Budeme také rádi za zpětnou vazbu od občanů, 
zda jsou provedené opravy přínosem nebo jsou nějaké podněty ke zlepšení. 

Své náměty pište na olomouc.chomoutov@mail.com nebo předejte na 
Detašované pracoviště magistrátu města. 

 
2. Nově otevřené úkoly 

 
a) Komise byla upozorněna na nález skládky odpadu ze zahrádek v části za 

satelitem. Upozorňujeme občany, že za toto jednání může být udělena pokuta, 
jelikož se jedná o poškození cizích majetků a zakládání nedovolené skládky. 
Odpad ze zahrádek prosím likvidujte na svých pozemcích nebo je lze odvézt 
do sběrného dvora. Informace je předána na městskou policii k dalšímu 
šetření. 
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b) Na základě podnětu občanů bude komise žádat TSMO o provádění úklidu 
komunikace vedoucí k Urnovému háji. Podle informací je cesta znečištěná a 
není zde provádět pravidelný úklid. 

IV. Informace a oznamy 
 

a) Komise MČ obdržela žádost o schválení odprodeje soukromého pozemku do 
vlastnictví města. Jedná se o pozemek, který byl dosud v pronájmu mateřské 
školy v Chomoutově (část zahrady). Komise souhlasila s tímto prodejem bez 
výhrad. 

b) Dne 2.6.2018 od 14:00 pořádá TJ Sokol a místní spolky Chomoutova Dětský 
den na sokolském hřišti. Bližší informace na webových stránkách a ve 
vývěskách. 

c) Hasičská soutěž původně plánovaná na 14.6. je zrušena.  
d) Další setkání jubilantů se uskuteční ve čtvrtek 14.6.2018 v 9:30. 
e) 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 4. 
6. 2018 v 17:00. 
 
 
 
 

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


