Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 1. 10. 2018
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 1. 10. 2018 v 17:00 hod
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.
II.Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, Mgr. Vychodilová, J. Švarc, L. Pour, DiS., L.
Martinů, D. Švestková, J. Ratajský, MUDr. Hejtmánek
Hosté: p. Šimková – klub seniorů, p. Děreš-strážník MP
III.Program
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu
2. Nově otevřené úkoly
3. Informace a oznamy
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu
a) Na základě požadavku občanů KMČ zařadila do plánu investičních akcí na rok
2018 vybudování chodníku na ulici Dalimilova u cesty v části od satelitu.
Chodník se měl propojit se stávajícím. Po provedení měření a posouzení
odborníky bylo zjištěno, že chodník nelze na tomto místě realizovat.
2. Nově otevřené úkoly
a) KMČ žádá odbor životního prostředí o provedení opravy laviček u hřiště
Kopernik na ulici Hrachoviska.
b) KMČ žádá o opravu pouličního osvětlení u cesty u odbočky na Poděbrady. Je
zde velký pohyb osob a aut. Světlo bylo odstraněno v rámci celkové
modernizace osvětlení a nebylo nahrazeno.
IV. Informace a oznamy
a) Na ulici Čapky-Drahlovského v Chomoutově byly odstraněny stávající sloupy s
vedením elektřiny a uloženy do země. Na těchto sloupech bylo zároveň
umístěno veřejné osvětlení a ampliony místního rozhlasu. Jejich přemístění
má v kompetenci majitel těchto zařízení, tj. město Olomouc. Veřejné osvětlení
bude přemístěno na nové sloupy, nicméně přemístění rozhlasu bylo
kalkulováno na 86.000,- Kč. Proto nebude v nejbližší době provedeno.
Obnovení bude realizováno v rámci rozsáhlé akce „Modernizace varovného a
informačního systému ochrany města Olomouce a rozšíření digitálního
povodňového plánu ORP Olomouc“, při které budou všechny místní rozhlasy
ve všech městských částech nahrazeny. Tato akce začne příští rok a
Chomoutov bude v první vlně, tj. měl by zde být nový rozhlas do konce června
2019.
b) Dne 11. 10. 2018 bude uzavřena příjezdová komunikace z Olomouce do
Chomoutova z důvodu opravy. O tomto záměru komise městské části
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nedostala oficiální vyjádření od majitele, kterým je Olomoucký Kraj, tak
nemůžeme občany informovat o podrobnostech. Jediné vyjádření jsme
obdrželi od Magistrátu m.Ol., kterým bylo negativní stanovisko k této opravě.
Důvodem je probíhající uzavírka mostu u Bristolu a zvýšený pohyb vozidel
směrem do Olomouce. Uzavírkou v Chomoutově nastane velký nápor na obec
Horka nad Moravou a přilehlé městské části. Nicméně podle neoficiálních
informací bude tato oprava realizovaná a předpokládané ukončení bude
v polovině prosince 2018. Oficiální objízdná trasa vede přes Litovel ale cesta
do/z Horky n. Moravou nebude uzavřena.
c) Ve středu 3. 10. 2018 bylo zahájeno cvičení pro děti od 4 do 7 let, které
pořádá TJ Sokol, paní Švestková.
d) Adventní jarmark bude v sobotu 1. 12. 2018. Zájemci o stánkový prodej
občerstvení nebo jiných předmětu s vánoční tématikou, prosím pište na
predseda.chomoutov@mail.com nebo volejte 604 353 469.
e)
V. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:00. Termín příštího jednání bude v pondělí 5.
11. 2018 v 17:00.
Zapsala: L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ 5
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