
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 5
Chomoutov

Č. 6 / 2022 07. 12. 2021 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Petr Vepřek, Lukáš Pour DiS., Aneta Davidková, MUDr. Pavel Hejtmánek, Štěpán Vítek,
Blanka Staňková, Ing. Jaroslav Martínek, Mgr. Romana Rickardtová, Danuše Švestková,
Jan Ratajský

Omluveni: Ludmila Martinů

Hosté: náměstkyně primátora Eva Kolářová, Strážník MP, Paní Šimková klub senioru, 

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu

Nově otevřené úkoly

Informace a oznamy

Požadavky po Magistrátu města Olomouc

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR
Na MPO žádné požadavky, strážník přítomen
 

03 Vystoupení hostů
Náměstkyně Eva Kolářová informovala, že byla schválena investice do vybudování zařízení pro imobilní v
hasičárně.

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Spozoring
ajistit sponzora na financování rekonstrukce petangového hřiště v MČ Chomoutov a zakoupení venkovního stolu
na stolní tenis.

04.2 Cyklostezka

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. KMČ Chomoutov uspořádala dne 4. 9. 2021
další spanilou jízdu za cyklostezku Olomouc - Chomoutov, jejíž součástí bylo i upozornění na petiční akci za tuto
cyklostezku. Celkem bylo získáno 838 podpisů a dne 6. 9. 2021 byly předány na podatelnu magistrátu. Ve
stejný den zástupce Chomoutova vystoupil na Zastupitelstvu města Olomouc. O akci také dne 6. 9. 2021



informoval deník
DNES: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/petice-cyklojizda-bezpecnost-protest-chomoutov-stezka.A210906_
075051_olomouc-zpravy_dmk. A výsledek? Už v pondělí ráno začal magistrát řešit naše požadavky. 

04.3 Parkování Hrachoviska
Ve věci problematického parkování na ulici Hrachoviska, proběhlo místní šetření ze strany MMOL za účasti
předsedy KMČ Petra Vepřeka a člena KMČ Ing. Jaroslava Martínka. Oficiální vyjádření naše KMČ obdrží
nejbližší době. Jediná možnost díky technickému stavu komunikace a chodníků je komunikaci zjednosměrnit.
Současně by celé situaci i pomohlo a tímto občany Hrachovisek vyzívám k parkování ve dvorech, vjezdech a
garážích svých domů, alespoň částečně by to tuto situaci vyřešilo.

05 Projednávané záležitosti

05.1 Zvolení zapisovatele a ověřovatele
Předseda KMČ opět vyzval členy KMČ k dobrovolnému přihlášení se do nově zřízených funkcí zapisovatel
zápisu a ověřovatel zápisu. Toto je nově nutné od 12/2021 pro nový systém aplikace MMOL a KMČ, pro
komunikaci KMČ.

05.2 Požadavek Los Vesinos z.s.
Opět, a veřejně žádáme Los Vesinos z.s. O doložení profinancování 300 tis. Kč poskytnutých na revitalizaci
koperníku z rozpočtu KMČ. Tyto finance, byli poskytnuty na mlatové cesty a altán. Několikrát toto požadoval
MUDr. Hejtmánek, dosud nebylo doloženo.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Parkování na ulici Hrachoviska

Požádat ing. Klevara o oficiální vyjádření jenž mohu použít při komunikaci s občany. Zaměřeno, že na chodníku
ani částečné stání možné není a proč a že jediné řešení je jednosměrka, kterou samozřejmě občané nechtějí.

08 Obecné informace

08.1 Zrušení adventu
Na základě vládních opatření v souvislosti v souvyslostí s pandemii COVID-19 zrušil předseda KMČ veškerý
kulturní program spojený s adventem. Vyjímkou akci konaných po datu 26.12.2021.

08.2 Novoroční ohňostroj
KMČ se dohodla na uspořádání novoročního ohňostroje. Novoroční ohňostroj zakoupí KMČ o jeho realizaci a
odpálení se postarají členové SDH Chomoutov. Termín 31.12.2021 v 21.00.

08.3 Předseda na RMO
Na zasedání RMO předseda KMČ projednal s RMO následující 3 body. Cyklozstezka, vyjádření viz odpověď na
petici veřejný dokument. Kompletní spuštění radaru na zklidnění dopravy v chomoutově. Je třeba upravit
legislativu, zajistit personální aparát, a k spuštěná by mohlo dojít v druhé polovině roku 2022. Dále jsem RMO
odprezentoval potřebu výtahu, popřípadě transportního zařízení pro imobilní v hasičárně, opřel jsem se o
argumenty, detašované pracoviště, knihovna, klub senioru, volby vše umístěno v patře. Primátorem byla
pověřena náměstkyně Kolářová aby zajistila finance z dotací. Zde na dnešním zasedání, bylo náměstkyní
Kolářovou sděleno, že finance jsou zajištěné a realizace v první polovině 2022.

08.4 Stížnost na KMČ ze strany Los Vesinos z.s. zaslána ma primátora a RMO, vysvětlení předsedou
Neplánovaný pod zařazený na RMO v souvislosti s návštěvou předsedy KMČ č.5 Chomoutov, byl dotaz ze
strany primátora na předsedu KMČ ve věci další stížnosti na KMČ, její členy a předsedu ze strany Los Vesinos
z.s. A její předsedkyně Lenky Introvič, tentokrát šlo i o stížnost na úředníky jenž řešili předchozí stížnost. Celou



stížnost na RMO přečetl pan primátor a předseda KMČ měl prostor se k záležitosti vyjádřit, bylo zopakováno to
co bylo sděleno náměstkům Kolářové a Pelikánovi z předchozí stížnosti, toto bylo na RMO náměstky potvrzeno.
Pan primátor se jen ujistil zda je KMČ konzistentní a soudržná což bylo potvrzeno předsedou KMČ č.5
Chomoutov

08.5 Ukončení spolupráce z Los Vesinos z.s. a Mgr. Lenkou Introvič
Na návrh většiny členů KMČ byl předseda požádán o opětovné vyvolání hlasování o okamžité ukončení veškeré
spolupráce s Los Vesinos z.s. a Mgr. Lenkou Introvič do konce funkčního období této KMČ č.5 Chomoutov.
PRO ukončení veškeré spolupráce s Los Vesinos z.s. a Mgr. Lenkou Introvič hlasovalo 8 členu KMČ. PROTI
ukončení veškeré spolupráce s Los Vesinos z.s. a Mgr. Lenkou Introvič hlasovalo 0 členu KMČ. ZDRŽELO SE
hlasování o ukončení veškeré spolupráce s Los Vesinos z.s. a Mgr. Lenkou Introvič 3 členové KMČ. Souhrn :
ANO 8, NE 0, ZDRŽELO 3. Návrh byl tímto přijat, a KMČ č.5 Chomoutov s okamžitou platností ukončuje
spolupráci s Los Vesinos z.s. A Mgr. Lenkou Introvič.
Usnesení:

hlasování o okamžité ukončení veškeré spolupráce s Los Vesinos z.s. a Mgr. Lenkou Introvič do konce
funkčního období této KMČ č.5 Chomoutov.   Návrh byl tímto přijat, a KMČ č.5 Chomoutov s okamžitou platností
ukončuje spolupráci s Los Vesinos z.s. A Mgr. Lenkou Introvič.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 3

08.6 Zbyněk Musil žádá u uvolnění z KMČ
Člen KMČ Zbyněk Musil oznámil KMČ že již dále nebude vykonávat funkci člena KMČ č.5 Chomoutov a chce
ukončit působení v KMČ č.5 Chomoutov. Předsedou byl poučen, že tento proces musí projít přes oddělení KMČ
a detašovaných pracovišť a následně RMO. Bylo mu doporučeno kontaktovat paní Horňákovou.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Zapsal/a:
Petr Vepřek

Ověřil/a:
Aneta Davidková


