KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 5
Chomoutov

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Č. 2 / 2022

07. 02. 2022 / 12:00 hod.

I. PREZENCE
Přítomni:

Petr Vepřek, Lukáš Pour DiS., Štěpán Vítek, Blanka Masaryková, Ing. Jaroslav Martínek,
Mgr. Romana Rickardtová, Ludmila Martinů, Danuše Švestková, Jan Ratajský

Omluveni:

Aneta Davidková, MUDr. Pavel Hejtmánek

Hosté:

zástupce Městské policie

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI
01

Schválení programu schůze

02

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

03

Vystoupení hostů

04

Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

05

Projednávané záležitosti

05.1

Jubilanti
Po dohodě členů komise se do přípravy oslav jubilantů zapojí i Danuše Švestková, která s tímto souhlasí.

05.2

výtahová plošina
Komise souhlasí s převodem 50.000,- Kč z rozpočtu estetizace na sociální odbor, který bude financovat
kompletní rekonstrukci výtahové plošiny v prostorách hasičárny Chomoutov.
Usnesení:
Komise souhlasí s převodem 50.000,- Kč z rozpočtu estetizace na sociální odbor, který bude financovat
kompletní rekonstrukci výtahové plošiny v prostorách hasičárny Chomoutov.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.3

ul. Hrachoviska - průjezdnost
Jelikož v obytné zástavbě na ulici Hrachoviska dochází k nárůstu provozu nákladních vozidel, komise žádá o

omezení průjezdu nákladních vozidel na ulici Hrachoviska od jižního vyústění na ulici Dalimilova po odbočku na
areál Moravské výrobní, a to vozidel nad 3,5t (mimo TSOl, mimo IZS).

06

Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07

Nové požadavky

ulice Hrachoviska - omezení

1

Jelikož v obytné zástavbě na ulici Hrachoviska dochází k nárůstu provozu nákladních vozidel, komise žádá o
omezení průjezdu nákladních vozidel na ulici Hrachoviska od jižního vyústění na ulici Dalimilova po odbočku na
areál Moravské výrobní, a to vozidel nad 3,5t (mimo TSOl, mimo IZS).
Dotaz

2

Komise žádá o odpověď, z jakého důvodu je ponechána stávající stará lampa na ulici Dalimilova na konci
Chomoutova (ve směru na Olomouc), když ostatní lampy na této ulici byly vyměněny.
elektro rozvaděč

3

Komise žádá o odstranění původního elektro rozvaděče (již nefunkčního) umístěného na ul. Harchoviska u
popelnic s tříděným odpadem u Moravské výrobní.
oprava vchodových dveří hasičárny

4

Komise žádá o provedení opravy vchodových dveří u hasičárny. (viz příloha)
Místní rozhlas - prověření

5

Žádáme o prověření funkčnosti místního rozhlasu. Rozhlas hraje v celém Chomoutově velmi slabě a není dobře
slyšet...

08

Obecné informace
11.6.2022 - DĚTSKÝ DEN
30.4.2022 - PÁLENÍ ČARODEJNIC

08.1

Estetizace
Do příštího jednání komise budou předloženy návrhy projektů financovaných z fondu estetizace.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022
Předseda/předsedkyně KMČ:
Petr Vepřek

Zapsal/a:
Štěpán Vítek

Ověřil/a:
Mgr. Romana Rickardtová

