
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 21. 1. 2021

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 21. 1. 2021 v 17:00 hod jednání proběhlo
on-line formou videokonference přes platformu ZOOM.

II.Prezence
Přítomni za KMČ:

Hosté:  Jan Mikulka (IT a rybářský kroužek) za Los Vesinos, 

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: Projednáno s Ing. Lukáš Hlevar, na 
základě náhlé změny legislativy ( PSP ČR prošlo v nouzovém stavu) MMOL musí vydat
vyhlášku, projít radou města a nakoupit technické prostředky na samotnou 
realizaci. Je přislíbeno řešení v druhém kvartálu 2021.

(d) Oprava komunikace průtah Chomoutovm, silnice u mostu v místech u nově 
vybudovaného přechodu pro chodce v havarijním stavu. Dochází ke drolení povrchu

(e) Požadavek na ořez křovin a náletů kolem příjezdové cesty k urnovému hájí, nálety a
křoviny na některých místech zasahují i 1m do komunikace.

(f) Požadavek na opravu vstupu do urnového háje, před celou bránou (vstupem) se 
udělá hluboká louže a není možno se do urnového háje dostat suchou nohou.
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Petr Vepřek ANO
Lukáš Pour, DiS. ANO
Aneta Davidková ANO
MUDr. Pavel Hejtmánek ANO
Štěpán Vítek ANO
Jaroslav Švarc ANO
Blanka Masaryková ANO
Ing.Jaroslav Martínek ANO
Mgr. Romana Rickardtová ANO
Ludmila Martinů ne
Zbyněk Musil ANO
Danuše Švestková ne
Jan Ratajský ANO

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



   
2. Nově otevřené úkoly
(a) Přepracování projektu revitalizace koperníku, požadováno po předkladateli 

současného projektu revitalizace koperníku Los Vesinos, z.s. (dále jen LV) Cílem 
snížení ceny projektu  na maximálně cca 450 tis. Kč. Termín pro předložení do 
15.3.2021.

(b) V případě že LV nedodá do termínu 15.3.2021 přepracovaný projekt revitalizace 
koperníku dle 2.(a) žádáme RMO o neprodloužení příslibu / neuzavření smlouvy 
zápůjčky pozemku 721 (koperník) pro realizaci projektu revitalizace koperníku v 
prospěch spolku Los Vesinos, z.s. Důvodem je absence finančních zdrojů na projektu
ve výši 886.720,- Kč.

     3. Informace a oznamy
(a)  Realizační partner Los Vesinos, z.s. (dále jen LV) poslal elektronicky dne 17.1.2021

v 20:03 členům KMČ výsledný projekt a rozpočet projektu koperník který vznikl na 
základě jednoho setkání s občany  a jedné videoprezentace s následnou možností 
hlasování. Rozpočet projektu předložený LV je v hodnotě 886.720,- Kč. Původní 
velice hrubý rozpočet předložený LV v polovině roku 2020 byl cca 410 tis. Kč  
(včetně rezerv bylo vyčleněno maximálně 450 tis. Kč. Na základě těchto informací 
bylo předsedou KMČ svoláno mimořádné zasedání KMČ formou videokonference kam
byla přizvána i předsedkyně realizačního partnera Los Vesinos, z.s. Mgr. Lenka 
Introvič. Jako zástupce za LV se do videokonference místo předsedkyně Mgr. Lenky 
Introvič připojil Jan Mikulka (IT, rybářský kroužek). Na zástupce LV bylo členy KMČ 
vzneseno několik otázek, které si zaznamenal a předá Mgr. Lence Introvič. 
Vzhledem k dvojnásobnému navýšení ceny projektu, bylo vyvoláno hlasování zda s 
projektem dále pokračovat. Pro pokračování projektu za 886.720,- Kč hlasovalo 
0 (nula) členů KMČ č.5 Chomoutov. Proti pokračování projektu za 886.720,- Kč 
koperník hlasovalo 8 (osm) členů KMČ č. Chomoutov. Hlasování se zdrželi 3 (tři) 
členové KMČ č.5 Chomoutov. Nepřítomní členové KMČ č.5 Chomoutov viz. 
prezenční tabulka výše.

(b) Ořez křovin zasahujících do příjezdové cesty k urnovému háji bude proveden. Dle 
vyjádření odboru zeleně MMOL bude provedeno místní šetření a samotný ořez 
proveden po zamrzu.

(c) RMO změnila stanovy i pro zasedání KMČ a tímto je možno uskutečnit jednání KMČ 
formou videokonference včetně možnosti hlasovat a rozhodovat.

(d) V Chomoutově byl spuštěn nový rozhlas, nařízením MMOL bylo zamezeno aby 
předseda KMČ popřípadě pověřený člen KMČ dále hlásil informace a oznamy pro 
občany Chomoutova. Veškerá hlášení může provádět pouze pracovník detašovaného 
pracoviště. Předseda KMČ se proti tomuto ohradil, ze strany MMOL nebylo 
akceptováno. Tímto tedy informuji občany, že již nadále nebude možno hlásit 
zaběhlé domácí mazlíčky a jiná zvířata. Ve věci oznamu úmrtí se prosím obracejte 
na detašované pracoviště v chomoutově popřípadě MMOL. 

(e)  V rámci schvalovaného rozpočtu SMOL na rok 2021 byli pro využití KMČ Chomoutov 
schváleny následující částky: Provozní rozpočet KMČ 135.000,- Kč, rozpočet 
estetizace 300.000,- Kč, rozpočet na opravu komunikací dle rozhodnutí KMČ 
„chodníkovné“ 200.000,- Kč. 

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc
(a) Prověření možnosti odstranění autovraku viz 1.(c)
(b) Doporučení pro RMO 2.(b)

IV. Závěr
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Všechny projednávané body na jednání komise byly schváleny dle hlasovaní u
jednotlivých bodů. Jednání KMČ bylo ukončeno v 19.40. Termín příštího jednání
1.2.2021, za předpokladu neomezení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vlády
ČR nebo bude uskutečněno formou vydekonference.

Zapsal: Petr Vepřek       Petr Vepřek
Předseda KMČ č.5
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