
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 2. 3. 2020

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 2. 3. 2020 v 17:00 hod v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice.

II.Prezence

Přítomni za KMČ:
Hosté: pí. Šimková - klub seniorů, p. Děreš - strážník MP, p. Tichý – starosta Horky
nad Moravou.

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) Zajistit sponzora na financování rekonstrukce petangového hřiště v MČ 
Chomoutov a zakoupení venkovního stolu na stolní tenis.

(b) 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.

(c) Návrhy na kulturní akce pořádané / spolupořádané KMČ byl členy KMČ dodán
a schválen, přesný oficiální program zpracuje B. Masaryková do příštího 
zasedání KMČ.

(d) Členové KMČ schválili pořízení následujícího z rozpočtu „estetizace“, očištšní 
fasády hasičárny, profesionální party stan + příslušenství, stůl a lavičky k 
pískovišti na hřišti Koperník, audio a vizuální technika k ozvučení 
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Petr Vepřek ANO ANO ANO
Lukáš Pour, DiS. ANO ANO ANO
Aneta Davidková ANO ANO ANO
MUDr. Pavel Hejtmánek ANO ANO ANO
Štěpán Vítek ANO ANO ANO
Jaroslav Švarc ANO ANO ANO
Blanka Masaryková ANO ANO ANO
Ing.Jaroslav Martínek ANO ANO ANO
Mgr. Romana Rickardtová ANO ANO ANO
Ludmila Martinů ANO ANO ANO
Kateřina Kohoutová ANO ANO ANO
Danuše Švestková ANO ANO ANO
Jan Ratajský ANO ANO ANO

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



společenských akci, odpadkové koše, vč. košů pro psy (již dříve požadavek, zvážit 
zda TS si budou účtovat odvoz navíc), workout cvičící prvky nebo další prvek pro 
děti ke skluzavce a pískovišti na Koperníků, osvětlení na Koperníku.

(e) Členové KMČ se dohodli na pokračování oprav a rekonstrukce chodníku z rozpočtu 
chodníkovné a to v návaznosti na loňskou rekonstrukci chodníku na ulici Dalimilova. 
Od odbočky Hrachoviska dále směrem na Štěpánov.

(f) Situace ohledně vraku automobilu se od 04/2019 výrazně změnila a vrak již nemá 
ani SPZ a tudíž je považován za vrak. Žádáme o znovu prověření.

2. Nově otevřené úkoly

(a) Předseda KMČ požádal členy o návrhy na opravy z vyčleněných prostředků 
RMO (2,7 mil.). Termín do 10.3.2020.

(b) Zjistit na MMOL, zda se počítá s rozšířením mateřské školky v Baarově ulici, 
vzhledem k nové výstavbě cca 70 RD v MČ. Vyjádření MMOL, prozatím se s 
rozšířením školky nepočítá.

(c) Urgovat na MMOL odstranění vraku automobilu na začátku ulice Písečná, 
tento vrak je tam již několik let.

     3. Informace a oznamy

(a) Návštěva starosty Horky nad Moravou, p. Tichý – představil studii kombinovaného 
cyklopruhu a stezky pro pěší vedoucí z Horky do Chomoutova, požádal o oslovení 
občanů zainteresovaných pozemků (P. Slimařík, B. Martinovská, M. Baborák – D. 
Švestková), aby se dostavili na příští schůzi, kde bude návrh představen. Ideál 
plán realizace: 2022/2023. KMČ tento projekt podpoří v maximální možné míře a 
bude žádat o začlení do rozpočtu v následujícíh letech.

(b) Návštěva ředitelky MŠ, informovala o rozhodnutí hygieny snížit od září počet dětí ve
školce Chomoutov z aktuálních 44 (na základě výjimky) na 31. 
- 4.3. má proběhnout schůzka ředitelky nadřízené MŠ s vedoucí odboru školství P. 
ředitelka byla požádána o zajištění podkladů, zašle na adresu předsedy: zmíněná 
výjimka, zápis z hygieny, výsledek jednání s p. Fantovou (odbor školství), příp. další
materiály, následně KMČ zváží další kroky. Do Chomáče p. ředitelka dodá článek Š. 
Vítek osloví magistrát, zjistí možnosti řešení

(c) Podpora cyklostezky – J. Martínek - Představil svou dceru, která s některými členy 
KMČ natočila krátký rozhovor na toto téma, bude použito pro podporu cyklo Olom-
Chom. 11.3. v Příkazech s p. Loserem beseda o cyklostezkách, info o chystané cyklo
kolem Hromova dubu. Do Chomáče článek o stavu cyklostezkách a plánech kolem 
Chomoutova J. Martínek.

(d) Chomáč - články za KMČ dodají:
Hasiči – článek o činnosti + pozvánka na čarodějnice – P. Hejtmánek, TJ Sokol – byl
již dodán, senioři – pí. Šimečková, příp. jí delegovaná osoba z klubu, přehled 
chystaných akcí – R. Rickardtová, článek „jubilanti“ – v gesci P. Vepřek. Roznos 
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zajistí členové KMČ: za mostem – D. Švestková, Baarova – Š. Vítek, Satelit – L. 
Pour. Další osoby se mi prosím přihlaste!

- členové redakční rady „Chomáče“ za KMČ jsou jmenováni: J. Švarc a P. 
Hejtmánek

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc
(a) Znovu prověření vraku automobilu viz.bod 1.(F) na začátku ulice Písečná.

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.20. Termín příštího jednání 6.4.2020.

Zapsal: Petr Vepřek       Petr Vepřek
Předseda KMČ č.5
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