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Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 5. 11. 2018 

 
I. Zahájení 

 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 5. 11. 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, Ing. Strýček, K. Kohoutová 
Hosté: p. Šimková – klub seniorů, p. Děreš-strážník MP, P. Vepřek 
 

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) Strážníci MP kontaktovali provozovatele místních restauračních zařízení a 
upozornili na podmínky umísťování přenosných reklamních ploch. Toto 
nařízení bylo prováděno ve všech městských částech a odvolávalo se na 
časté případy, kdy reklamní tabule ohrožovali plynulý provoz na komunikacích. 
V naši městské části nebylo shledáno vážnější pochybení a jednalo se pouze 
o domluvu. 

b) KMČ žádá o obnovení 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. 

c) Lavičky na hřišti Kopernik byly opraveny jak KMČ žádala na posledním 
jednání. 

 
2. Nově otevřené úkoly 

 
d) Komise urguje požadavek na očištění fasády hasičské zbrojnice u majitele 

stavby, tj. u SNO, a.s. Případně žádáme o vyjádření, kdy k čištění dojde. 
 

IV. Informace a oznamy 
 

 
a) Na základě dotazů občana na veřejné síti Facebook sdělujeme, že odstranění 

a odvoz plotu a betonového základu z kapličky bylo součástí smlouvy 
s dodavatelem těchto prací. Za betonovou suť byl uhrazen poplatek, který 
vysoce převyšoval částku za železný odpad z plotu. Tyto úpravy byly 
provedeny se souhlasem a vědomím majitele kapličky-Magistrátem města 
Olomouce. Nový plot se realizovat nebude. 
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b) Informace o projektu „cyklostezka“ je v současné situaci taková, že Magistrát 
města je v jednání s majiteli pozemků a sjednávají podmínky odkoupení. Také 
byla provedena studie náhradní výsadby stromů, které museli být, s ohledem 
na projekt, vykáceny a vysazeny na náhradním místě. Jednalo se o úsek 
v blízkosti střelnice. Zatím nejsou známy žádné konkrétní termíny zahájení 
stavby, ale vše je v procesu řešení a plnění plánovaného záměru. 

c) 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. 

d) Setkání s historikem Jakubem Huškou se uskuteční ve čtvrtek 22.11. 
Všichni jste srdečně zváni. Dozvíme se o životě v naši městské části a její 
dávné historii. Beseda je součástí připravované publikace o historii 
Chomoutova, která by měla vyjít knižně na jaře 2019. Mnohé informace jsou 
zde díky našim občanům a jejich svědectví a poskytnutých fotografií. 

e) Komise pod vedením předsedkyně Barbary Omelkové, která byla ustanovena 
18. 3. 2015, a v tomto složení působila do 5.11.2018 končí tímto dnem svoji 
činnost. V následujících dnech bude Rada města Olomouce schvalovat nové 
členy komisí městských částí a další jednání již bude pod vedením nového 
předsedy a v novém složení. Stručný výčet projektů, které komise řešila 
v průběhu svého období, najdete v příloze tohoto zápisu.  

 
V. Závěr 

 
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:00. Termín příštího jednání bude oznámen 
v rozhlase a ve vývěskách, jakmile bude odsouhlasené nové složení komise 
Radou města Olomouce. 

 
Zapsala: L. Martinů             Bc. Barbara Omelková 

         Předsedkyně KMČ 5 
 
 
 
 
PS: Děkuji všem členům a spolupracujícím dobrovolníkům za účast při organizací 
akcí pro občany, za jejich nezištnost, ochotu a elán. Jejich práce je nezbytnou 
součástí všech pořádaných akcí. Za toto krátké období jsme udělali kus práce a 
dokázali jsme si, že když se více lidí spojí, tak jde vše lépe a s radostí. Věřím, že 
v tomto duchu bude nová komise pokračovat dále a přispívat k lepšímu a 
bohatšímu společenskému životu v naši městské části.  
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Příloha č. 1 k zápisu jednání Komise městské části Chomoutov ze dne 5.11.2018 

 
Projekty řešené komisí městské části 

v období od března 2015 do listopadu 2018 
 
 
Facebook a webové stránky / 2015 – první krok k lepší komunikaci s občany. Je 
důležité sdílet informace, a proto bylo nezbytné vytvořit tento způsob komunikace 
s občany. Jedná se o neoficiální stránky a jsou administrovány přímo předsedou 
komise.Také byla umístěna schránka na podněty občanů na budovu hasičské 
zbrojnice. 
Posunutí značky Chomoutov / 2015 – první realizovaný požadavek občanů satelitu 
o přesun hranic začátku obce z důvodu velkého hluku projíždějících aut. Projekt byl 
sice realizován ale nikoliv dle požadavků občanů. Značka se přesunula o 30 metrů 
nikoliv o 300, jak bylo požadováno. Povolení prováděla Policie ČR – dopravní 
inspektorát. 
Výzva ohleduplnosti / 2015 – byla vyhlášena výzva ohleduplnosti a sousedské 
tolerance a doporučení neprovádět hlučnou práci v neděli a o svátcích. Je nám líto, 
že občané často tuto výzvu nedodržují. 
Cesta Hrachoviska k Interkov / 2017 – na základě stížnosti občanů na prašnost 
byla vybudovaná zpevněná komunikace k průmyslové zóně v obci. 
Elektrorozvodní skříň na hřišti Kopernik / 2017 – instalace elektrorozvodné skříně 
nám zajistila přívod elektřiny na pořádání kulturních akcí. 
Vánoční stromek / 2015 – byl zasazen Chomoutovský vánoční stromek, který bude 
připomínat jarmark a adventní čas, kdy jsme se na tomto místě potkávaly. 
Přejezdové prahy satelit a zóna 30 / 2017 – na základě stížností občanů satelitního 
městečka byly vybudovány přejezdové prahy pro snížení rychlosti a obytná zóna. 
Řešení v rámci prevence bezpečnosti. 
Svoz tříděného odpadu z domácností / 2016 – úspěšné zajištění projektu svozu 
tříděného odpadu z domácností. 
Záhony hasičárna / 2018 – předání záhonů před hasičskou zbrojnicí do péče 
Magistrátu města. Potřeba vznikla po opakovaných stížnostech na nevhodnou 
výsadbu a nepořádek. PO delším pátrání komise zjistila, že o tento prostor nikdo 
nepečuje a tak jsme sjednali nápravu. 
Střelnice / 2015 – nedořešeno. Blízká střelnice obtěžuje hlukem občany. Tato otázka 
se řešila na úrovni kanceláře primátora ve spolupráci s komisí. Po několika jednáních 
s provozovatelem jsme nedošli k dohodě, která by vyhovovala oběma stranám. Je to 
jeden z projektů, který nemá realizovatelné řešení. 
Omezení nebo zakázání provozu kamionů / 2015 – nedořešeno. Komise vedla 
několik jednání s investorem, obcí Pňovice, ve které měla být zahájená těžba písku a 
zástupci Olomouckého kraje. Při jednáních jsme nenašli legální způsob jakým omezit 
či zabránit průjezdu kamionů.  
Cyklostezka / 2015 – trvá. Projekt cyklostezky je stále v řešení a nabývá konečných 
podob. Komise je zahrnuta do řešení problémových situací, spojených s realizací této 
stavby. Věříme, že se již brzy dočkáme cyklostezky bezpečně spojující naši 
městskou část a město Olomouc. 
Bouchající kanály / 2015 – 2018 - Po celé období jsme intenzivně hledali řešení 
tohoto problému. V létě 2018 bylo vyměněno 50 kanálů s příslibem výměny dalších 
20. V této věci jsme spolupracovali i se senátorem L. Kantorem. 
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Cesta Čapky Drahlovského / 2018 – na základě požadavků občanů byla opravena 
komunikace na této ulici. 
Oprava kapličky / 2015 – 2019 – kaplička Nanebevzetí panny Marie je drobnou 
památkou v majetku Magistrátu města Olomouce a zaslouží si péči. Na její opravě se 
podíleli výhradně občané Chomoutova. Střechu dělal klempíř pan Pochyla, mříže 
dělal zámečník pan Stehlíček, dveře a okna restauroval truhlář pan Musil, zemní 
práce dělal pan Ratajský a kámen na chodník dodal pan Smolík. Je to důkaz, že 
když si lidé pomáhají, tak jde vše s radostí. 
Asistenti dopravy / 2018 – uzavřeno. V rámci prevence bezpečnosti komise zjistila 
způsob, jakým lze posílit dohledy na přechodech v dopravní špičce. Zajišťovat to lze 
dobrovolníky, ale po výzvě o spolupráci se žádný nepřihlásil. 
Prevence bezpečnosti / 2017 – trvá. Po delším jednání s městskou policií bylo 
navrženo řešení dohledu strážníků na přechodech v ranních hodinách dvakrát týdně. 
Také je pravidelně prováděno měření rychlosti policií ČR. 
Nátěr technologického mostu / 2015 – 2017 po dlouhé době zjišťování vlastnictví a 
provozování technologického mostu byl zajištěn nátěr technologického mostu. 
Překvapilo mně, jak zdlouhavý projekt to byl i když jeho zadání bylo jednoduché: 
nechat natřít most. 
Umístění odpadkových košů / 2016-2017 požadavek na umístění košů na směsný 
odpad na hřiště a u satelitu. 
Kniha o historii Chomoutova / 2018 – 2018 organizace přednášek a setkání 
pamětníků s historikem panem Huškou, sbírání fotografií a skenování, finanční 
zajišťování tisku knihy…to vše předcházelo této unikátní publikaci, kterou bude mít 
každý chomoutovák ve své knihovně.  
Knihovna nás baví / 2018 – trvá je projekt, který vznikl ve spolupráci s místním 
spolkem Los Veisnos, z.s., kdy prostory knihovny budou sloužit všem občanům 
napříč generacemi. Součástí je Klubík pro nejmenší děti a rodiče, pořádání besed, 
kurzů, přednášek...vše co prospěje všeobecnému přehledu z různých oblastí. 
Akce pořádané ve spolupráci se spolky SDH a TJ Sokol: 
Adventní jarmark 
Košt hanácké pálenky 
Dětský den 
Hasičský den 
Pálení čarodějnic 
Masopustní průvod 
Lampionový průvod 
Vystoupení pro jubilanty 
Předškoláci v knihovně 
Kroužky (keramika, cvičení pro děti, jóga pro dospělé, žonglování) 
Mše u kapličky 
 
 
Výše je uvedeno pouze několik aktivit a projektů, na kterých komise pracovala nebo 
se podílela na jejich realizaci. Předseda ani členové komise nejsou do této funkce 
uvolněni ze svého zaměstnání a všechny tyto aktivity pro městskou část a její občany 
dělají ve svém volném čase za symbolickou finanční odměnu. Jejich motivace jsou 
různé, ale většina z nich se zapojuje, protože chce přispět k lepšímu a bohatšímu 
životu v místě kde žijí. 

 
Bc. Barbara Omelková – předseda komise městské části 3/2015 – 11/2018 


