Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 8. 2. 2021
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 8. 2. 2021 v 17:00 hod jednání proběhlo
on-line formou videokonference přes platformu ZOOM.
II.Prezence
Přítomni za KMČ:

Petr Vepřek
Lukáš Pour, DiS.
Aneta Davidková
MUDr. Pavel Hejtmánek
Štěpán Vítek
Jaroslav Švarc
Blanka Masaryková
Ing.Jaroslav Martínek
Mgr. Romana Rickardtová
Ludmila Martinů
Zbyněk Musil
Danuše Švestková
Jan Ratajský
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Hosté: Lenka Introvič za Los Vesinos, architektka projektu Koperník
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III.Program
Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu
Nově otevřené úkoly
Informace a oznamy
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.
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.
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(b) Žádáme MMOL o prověření dosahu nového rozhlasu na adrese Hrachoviska 48 a
Hrachoviska 20, dle informací občanů nejde v těchto lokalitách rozhlas slyšet.

(c) Na základě podmětů občanů, žádáme o informaci, do kdy bude probíhat zkušební
provoz radaru v Chmoutově a od kdy bude plném a ostrém provozu.
3. Informace a oznamy
(a) Zástupci spolku Los Vesinos, přislíbili přepracovaní projektu koperník v rámci
finančních možností KMČ a Los Vesinos, z.s.
(b) Nový rozhlas v Chomoutově je možno využívat i pro oznámení obyvatel
Chomoutova. Nikoli však prostřednictvím členů KMČ ale prostřednictvím pracovníku
detašovaného pracoviště popřípadě prostřednictvím informačního centra MMOL.
Provozní doba a kontakty viz. příloha tohoto zápisu.
(c) KMČ č.5 Chomoutov schválila pokračování projektu Koperník ve spolupráci s Los
Vesinos, z.s. Pro je nadpoloviční většina členů KMČ. Hlasování 7 hlasů je pro, zdržel
se 1.

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc
(a) Prověření dosahu rozhlasu 2.(b)
(b) Radar v Chomoutově a ostré spuštění 2.(c)
IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly schváleny dle hlasovaní u
jednotlivých bodů. Jednání KMČ bylo ukončeno v 19.10. Termín příštího jednání
8.3.2021, za předpokladu neomezení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vlády
ČR nebo bude uskutečněno formou videokonference.

Zapsal: Petr Vepřek

Petr Vepřek
Předseda KMČ č.5
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