Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 8. 3. 2021
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 8. 3. 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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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) Problematické parkování na ulici Hrachoviska a řešení této situace PČR. Patrony
projektu Lukáš Pour a Jaroslav Martínek. Záměr KMČ je na základě podmětů občanů
tuto situaci řešit. Ve spolupráci s MMOL budou navržena řešení a svolána veřejná
schůze za účasti občanů bydlících na ulici Hrachoviska. Na této veřejné schůzi dojde
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k představení několika variant řešení tohoto problému (například jednosměrka,
možnost parkování na jedné straně, možnost parkování na chodníku v kombinaci s
povolením parkování na chodníku a jiné). Do vyřešení žádáme občany o trpělivost a
držování dopravních předpisů při zachování průjezdnosti a průchodnosti chodníku
alespoň na jedné straně ulice. Veřejnou schůzi naplánujeme jak to bude možné z
epidemiologického hlediska.
3. Informace a oznamy
(a) Projekt koperník přepracován, LosVesinos z.s. předložilo nový (přepracovaný)
rozpočet do reálných cen poptaných u možných dodavatelů. Celková částka
projektu financovaného z MMOL rozpočet „estetizace“ v období 2021-2022 je
maximálně 439.197,- Kč ( slovy: čtyři sta třicet devět tisíc jedno sto devadesát
sedm korun českých). Čerpání r. 2021 300 tis. a r. 2022 139.197,- Kč. Čerpání v r.
2022 je podmíněno vyhlášením rozpočtu „estetizace“ na rok 2022. Bylo odhlasováno
KMČ č.5 Chomoutov.Pro je 9 členů KMČ, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 4. Tento
bod tedy schválen nadpoloviční většinou. Žádný ze členů KMČ není nijak finančně s
projektem provázán tak aby mu vznikla výhoda či nevýhoda při realizaci projektu.
(b) KMČ č.5 Chomoutov s projektem Koperník souhlasí, nemá výhrad proti projektu a je
si vědoma že se na něm bude finančně podílet z rozpočtu poskytnutého MMOL,
rozpočet „Estetizace“ za podmínek uvedených v tomto zápisu odst.3.bod (a),
odst.3.bod (d) . Pro je 9 členů KMČ, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 4. Tento bod
tedy schválen nadpoloviční většinou. Žádný ze členů KMČ není nijak finančně s
projektem provázán tak aby mu vznikla výhoda či nevýhoda při realizaci projektu.
(c) Členové KMČ vznesli připomínku ve věci projekt koperník, dle historických
vzpomínek je na pozemku 721 určeného pro projekt koperník v podloží navážka a
stavební suť a problém s odtékáním vody z pozemku. Dle názoru některých členů
KMČ tento prostor není vhodný k osazovaní stromů, keřů a jiných rostlin. Los
Vesinos z.s. s tímto problémem při realizaci počítá, a v rozpočtu má zahrnuty
náklady na potřebnou drenáž a technické řešení celého problému. Toto sdělila KMČ
i architektka projektu Ing. Olga Žáková na minulém zasedání KMČ. KMČ tímto
oznamuje, že v případě vícenákladů tyto náklady financovat nebude. Případné
vícenáklady bude hradit LosVesinos z.s.
(d) KMČ č.5 Chomoutov tímto žádá MMOL aby ve smlouvě o výpůjčce na 10 let pozemku
číslo 721 pro Los Vesinos z.s. za účelem realizace projektu Koperník – Nová náves
zohlednil potřeby KMČ a dalších Chomoutovských spolků tak aby bylo možno tento
prostor neomezeně používat a nebylo ze strany vypůjčitele (LosVesinos z.s.) možno
klást podmínky a zákazy, popřípadě nebylo možno ze strany vypůjčitele pozemek
oplotit nebo zakázat vstup občanům, KMČ a spolkům. Současně žádáme o zaslání
návrhu smlouvy na KMČ č.5 Chomoutov.

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc
(a) Smlouva o výpujčce pozemku 721 3.(d)
IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly schváleny dle hlasovaní u
jednotlivých bodů. Jednání KMČ bylo ukončeno v 19.40. Termín příštího jednání
5.4.2021, 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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