
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 12. 4. 2021

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 12. 4. 2021 v 17:00 hod jednání proběhlo
on-line formou videokonference přes platformu ZOOM.

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.
   

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 
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.

(b) Tímto se dotazujeme v jakém stavu je spuštění ostrého provozu radaru měřícího 
rychlost projíždějících automobilů umístěného v naší MČ.
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Petr Vep� ek ANO ANO ANO ANO
Lukáš Pour, DiS. ANO ANO ANO ANO
Aneta Davidková ANO ANO ne ANO
MUDr. Pavel Hejtmánek ANO ne ANO ANO
Štěpán Vítek ANO ne ANO ANO
Jaroslav Švarc ANO ne ne ne
Blanka Masaryková ANO ANO ANO ANO
Ing.Jaroslav Martínek ANO ANO ANO ANO
Mgr. Romana Rickardtová ANO ANO ANO ANO
Ludmila Martinů ne ne ne ne
Zbyněk Musil ANO ANO ANO ANO
Danuše Švestková ne ne ne ne
Jan Ratajský ANO ANO ANO ANO

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



(c) Vznášíme tímto dotaz na MMOL, když jsem objednávali rekonstrukcí chodníků v roce
2020 na ulici Dallimilova bylo již známo že se bude budovat elektrický rozvod a nový 
chodník bude opět bouraný?

(d) Žádáme o informaci, v jakém stavu je projekt nového přechodu pro chodce na Ulici 
Hrachoviska.

(e)  Občané MČ Chomoutov a členové KMČ č.5 Chomoutov se dotazují, v jakém stavu je
projekt nové točny autobusu v  MČ Chomoutov před satelitem, Ulice U Silnice.

(f) Žádáme MMOL o informace ohledně rekonstrukce mateřské školky v MČ Chomoutov
v návaznosti na omezení stanovených KHSOk. V této souvislosti také žádáme o 
informaci zda finanční prostředky z prodeje staré školy (ods.3. bod(a)) budou 
alokovány popřípadě rovnou investovány do rekonstrukce mateřské školky v 
Chomoutově 

     3. Informace a oznamy
(a)  Na základě informací od členů KMČ bylo zjištěno, že MMOL dává do prodeje 

magistrátní majetek a to konkrétně starou školu v Chomoutově. Tímto bych chtěl 
požádat MMOL o součinnost s naší KMČ v případě další prodejů majetku v naší MČ. 
Alespoň formou zaslání této informace. Když jde o prodej třeba i jen deseti metrů 
pozemků v naší MČ tak nás o tom MMOL informuje a chce vyjádření. Ohledně 
prodeje školy nebyla KMČ č.5 Chomoutov kontaktována ani informována.

(b) KMČ se dohodla, uspořádání druhého ročníku soutěže vaření kotlíkového guláše a to 
v termínu 4.9.2021 spojeného s opakování spanilé jízdy na podporu vybudování 
cyklostezky.

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc
(a) žádosti v odstavci 2, bod a – f
(b) vyjádření MMOL k ods.3. Bod (a)

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly schváleny dle hlasovaní u
jednotlivých bodů. Jednání KMČ bylo ukončeno v 18.20. Termín příštího jednání
3.5.2021, 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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