
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 18. 5. 2020

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 18. 5. 2020 v 17:00 hod
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.

II.Prezence

Přítomni za KMČ:
Hosté: 

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) Situace ohledně vraku automobilu se od 04/2019 výrazně změnila a vrak již nemá 
ani SPZ a tudíž je považován za vrak. Dle informací MP OL bylo dne 4.3.2019 
zadokumentováno a dne 8.3.2019 oznámeno MP příslušnému správnímu orgánu 
(MMOL, odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení dopravního inženýrství a MHD) 
přepis vyjádření MP OL ze dne 20.5.2020: „vozidlo vykazující známky vraku stojící 
na ul. Písečná v Chomoutově jsme na základě vlastního zjištění zadokumentovali 
již dne 4.3.2019 a dne 8.3.2019 jsme příslušnému správnímu orgánu (Magistrátu 
města Olomouce, Odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení dopravního 
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Jméno a příjmení
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Petr Vepřek ANO ANO ANO X ANO
Lukáš Pour, DiS. ANO ANO ANO X ANO
Aneta Davidková ANO ANO ANO X ANO
MUDr. Pavel Hejtmánek ANO ANO ANO X ANO
Štěpán Vítek ANO ANO ANO X ANO
Jaroslav Švarc ANO ANO ANO X ANO
Blanka Masaryková ANO ANO ANO X ANO
Ing.Jaroslav Martínek ANO ANO ANO X ANO
Mgr. Romana Rickardtová ANO ANO ANO X ANO
Ludmila Martinů ANO ANO ANO X ANO
Kateřina Kohoutová ANO ANO ANO X ANO
Danuše Švestková ANO ANO ANO X ANO
Jan Ratajský ANO ANO ANO X ANO

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



inženýrství a MHD) oznámili podezření z přestupku dle § 42a odst. 1 písm. i) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
K odtahu vozidla nemá městská policie zákonné zmocnění, v této věci je nutno 
postupovat dle § 19c zákona o pozemních komunikacích, dle něhož příslušnými 
pravomocemi disponuje silniční správní úřad a vlastník pozemní komunikace. Vaší 
žádosti o sdělení termínu odstranění vraku proto bohužel nemůžeme vyhovět.“ 
Požádat tedy urgentně magistrát aby začal konat ve věci odstranění vraku.

2. Nově otevřené úkoly

(a) Projekt Koperník Nová náves, zažádat o změnu územního plánu pro potřeby 
projektu, financování z dotace. Dotaci vyřizuje spolek LosVesinos, spoluúčast
KMČ z rozpočtu estetizace (za předpokladu že na rok 2021 a 2022 budou 
rozpočty poskytnuty) Plán financování r. 2021 maximálně 150 tis. a r. 2022 
maximálně 150 tis. Žádost na MMOL o změny územního plánu podá za KMČ 
pověřený člen KMČ pan Jaroslav Švarc.

     3. Informace a oznamy

(a) komise na základě žádost doporučuje odprodej parcela č. 245/1, 61m2 na základě 
žádosti č.j.: (SMOL/069323/2020/OMAJ/MR/Kor, sp.zn.: S-
SMOL/008886/2020/OMAJ/Kor)

(b) předseda KMČ jednal dne 19.5.2020 s náměstkem primátora panem Konečným ve 
věci rozšíření mateřské školky na Baarově ulici v Chomoutově. Výsledkem jednání je
příslib rekonstrukce a rozšíření MŠ v horizontu 2-3 let na potřebnou kapacitu.

(c) Komise na základě žádosti C j.: SMOL/084055/2020/OMAJ/MR/Kas doporučuje 
pronájem parc.č. 647/5, 392 m2 za účelem chovu koní.

(d) Slavnostní posezení s jubilanty Chomoutova se přesunuji na září 2020 vzhledem k 
bezpečnosti situaci COVID-19

(e) Seznam akcí pořádaných KMČ a spolky bude upřesňován průběžně dle uvolňování 
omezení ze strany vlády.

(f) KMČ potvrdila TSmOL návrh na pokračování rekonstrukce chodníku ulice Dalimilova 
od odbočky Hrachoviska 

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc

(g) Žádáme o neprodlené odstranění vraku automobilu viz.bod 1.(c) na začátku ulice 
Písečná. MP je toto nahlášeno již více jak rok.

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.00. Termín příštího jednání 1.6.2020.

Zapsal: Petr Vepřek       Petr Vepřek
Předseda KMČ č.5
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