Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 20. 8. 2018
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 20. 8. 2018 v 17:00 hod
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.
II.Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, J. Švarc, K. Kohoutová, L. Pour,
L. Martinů, D. Švestková, J. Ratajský, Ing. Strýček
Hosté: p. Šimková a členky klubu seniorů, L. Introvič – spolek Los Vesinos
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 požádá TSMO o uklízení cesty k Urnovému háji.
b) V červenci byla provedena oprava komunikace Čapky Drahlovského, kterou
žádali občané.
2. Nově otevřené úkoly
Z tohoto jednání nevznikly nové úkoly
IV. Informace a oznamy
a) Na jednání KMČ byla diskutována otázka smutečního hlášení. K dané
problematice sdělujeme následující: hlášení v rozhlase je plně v kompetenci
Magistrátu města Olomouce. Hlášení zajišťuje pracovnice Detašovaného
pracoviště, a to ve svých úředních dnech – tj. pondělí a čtvrtek. Mimo úřední
dny není hlášení prováděno. V současné době hledáme dobrovolníky, kteří by
hlášení zajišťovali, upozorňujeme ovšem, že tato služba občanům není
zpoplatněna. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 604 353 469, mail
predseda.chomoutov@mail.com, popř. zanechte kontakt na Detašovaném
pracovišti.
b) Záhony před budovou hasičské zbrojnice vysadil odbor životního prostředí
magistrátu města Olomouce a dále ji eviduje pod svojí správou. Záhony byly
nově vysazeny na žádost občanů.
c) Opakovaně žádáme občany, aby uklízeli psí exkrementy z veřejných i
soukromých pozemků. Pro tyto účely lze využít jakýkoliv odpadkový koš (mimo
soukromé popelnice).
d) V sobotu 27.9.2018 pořádá komise MČ, Klub seniorů a SDH Chomoutov
lampionový průvod s doprovodním programem k výročí 100 let vzniku republiky.
Podrobnosti se dozvíte na www.chomoutov.eu nebo na plakátech.
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VI. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30. Termín příštího jednání bude v pondělí 3.
9. 2018 v 17:00.

Zapsala: L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ 5
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