
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 4. 2. 2019

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 4. 2. 2019 v 17:00 hod v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice.

II.Prezence

Přítomni za KMČ:
Hosté:p. Šimková – klub seniorů, p. Děreš-strážník MP, veřejnost

III.Program
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu
2. Nově otevřené úkoly
3. Informace a oznamy
4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc

1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z     posledního zápisu
(a) KMČ urguje požadavek na očištění fasády hasičské zbrojnice u majitele 

stavby, tj. u SNO, a.s.. Případně žádáme o vyjádření, kdy k čištění dojde. 
Patronem projektu Petr Vepřek. KMČ č.5 přes zamítavé stanovisko SNO, 
a.s. dále trvá na očištění fasády hasičárny v MČ Chomoutov. Hasičárna 
je v majetku SNO, a.s.. KMČ ani SDH nemají technické prostředky 
(plošinu) nezbytné k očištění fasády.

(b) Organizace a realizace Chomoutovského Masopustu 2019 stále trvá, členové 
KMČ byli požádáni o co nejširší spolupráci na organizaci a realizaci.

(c) Blanka Staňková a Kateřina Kohoutová vypracují do příštího zasedání KMČ 
(4.3.2019) plán společenských akcí pořádaných KMČ.

(d) Projekt Chomoutovský ALMANACH pokračuje ve spolupráci s Los Vesinos.
(e) Hlučné kanalizační poklopy na hlavním silničním tahu přes Chomoutov. 
(f) KMČ odhlasovala a zažádá příslušný odbor magistrátu o opravu provizorní 

(dočasné) zastávky MHD u školy ve směru Olomouc, Chomoutov, Pňovice 
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Petr Vep� ek ANO ANO
Lukáš Pour, DiS. ANO ANO
Aneta Davidková ANO ANO
MUDr. Pavel Hejtmánek ANO ANO
Štěpán Vítek ANO ANO
Jaroslav Švarc ANO ANO
Blanka Sta� ková ANO ANO
Ing.Jaroslav Martínek ANO ANO
Mgr. Romana Rickardtová ANO ANO
Ludmila Martinů ANO ANO
Kateřina Kohoutová ANO ANO
Danuše Švestková ANO ANO
Jan Ratajský ANO ANO

ANO = přítomen ne/O = omluven ne/N = neomluven



a vybudování chodníku -  napojit na stávající v ulici Štěpánovská a pokračujícího do 
ulice Písečná, toto je urgentní ve vztahu k bezpečnosti občanů. Tento návrh 
přednesla členka KMČ Danuše Švestková a přísedící občané. Patrony projektu jsou 
Petr Vepřek a Danuše Švestková. Požadujeme sdělení přesnějšího termínu. 
Odborem dopravy a územního rozvoje bylo sděleno, že berou na vědomí. 
Žádáme tedy odbor dopravy a územního rozvoje o sdělení termínu 
rekonstrukce zastávky. Financování z takzvaného chodníkovného.

(g) Projekt letního kina trvá do realizace
(h) Vývěsky na hřišti Koperník a zastávka Dalimilova v realizaci, dohodnuta 

rekonstrukce jedné vývěsky v hodnotě 3.000,- Kč, zajistí místní chomoutovský
stolař.

(i) Úzce spolupracující s KMČ nezisková organizace Los Vesinos a člen KMČ 
Pavel Hejtmánek navrhli vybudování multifunkční kulturní, sportovní a zábavní
plochy (přírodní amfiteátr) v Chomoutově, v oblasti Hrachoviska a Koperník. 
Financování z grantů a dotací částečně z rozpočtu KMČ (participační 
rozpočet). Patronem projektu Pavel Hejtmánek, Petr Vepřek a zástupce Los 
Vesinos. Zadána vyzualizace, financování z participačního rozpočtu.

(j) Cyklostezka a požadavek na ni stále trvá. Tímto byl pověřen člen KMČ Ing. 
Jaroslav Martínek a v plném rozsahu v projektu cyklostezka zastupuje KMČ 
č.5 Chomoutov.

(k) Nové lavičky na hřišti Koperník, projekt v běhu. Termín do konce května 2019.

2. Nově otevřené úkoly
(a) Požádat MMO o možnost zřízení veřejné Wifi v prostorách hasičárny (klubu 

seniorů, knihovny, detašovaného pracoviště).
(b) Vytvoření sdíleného kalendáře a rozvrhu na využití prostoru klubu seniorů.

     3. Informace a oznamy
(a) Všichni členové KMČ č.5 Chomoutov byli informováni a pozváni na setkání 

RMO s KMČ dne 11.2.2019.
(b) Předseda komise Petr Vepřek předal člence komise Blance Staňkové 

přístupové údaje na magistrátní e-mail zřízený pro potřeby komise.

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc
(a) KMČ žádá magistrát o zřízení veřejné Wifi dle odstavce  2. bod (a).
(b) KMČ žádá magistrát o realizaci opravy zastávky a vybudování chodníku, viz 
odstavec 1. bod (f). Sdělení termínu a ne informace, že příslušný odbor bere 
na vědomí. Financování z chodníkovného.
(c) Zařadit projekt vybudování přírodního amfiteátru na ploše Hrachoviska, 
financování z participačního rozpočtu.
(d) KMČ žádá SNO, a.s., prostřednictvím MMO o zajištění očištění fasády 
hasičárny, viz odstavec 1. bod (a), ze strany KMČ ani SDH nejsme technicky 
schopni.

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19:10. Termín příštího jednání 4.3.2019.

Zapsal: Petr Vepřek       Petr Vepřek
Předseda KMČ č.5
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