
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 5
Chomoutov

Č. 5 / 2022 02. 05. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Petr Vepřek, Lukáš Pour DiS., MUDr. Pavel Hejtmánek, Ing. Jaroslav Martínek, Mgr.
Romana Rickardtová, Danuše Švestková, Jan Ratajský, Miroslav Študent

Hosté: pí. Šimková klub důchodců,
občanka Chomoutova

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

03.1 Žádost o odstranění staré elektrické rozvodné skříně.

Obyvatelka Chomoutova upozornila KMČ na starou elektrickou rozvodnou skříň, která je vnímána jako
nebezpečná. Dle informací není skříň u ČEZ údajně evidována a tudíž s jejím odstraněním byla obyvatelka
odkázána na vlastníka pozemku (Statutární město Olomouc).
KMČ tímto předává požadavek na odstranění.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Popelnice na kovový odpad - Předáno
Zvěřejnění hlášení na sociálních sítí - Před uzavřením
Starší požadavky
Zápis č. 6/2021 ze dne 07. 12. 2021: Parkování na ulici Hrachoviska - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Osvětlení přechodu na ul. Štěpánovská (u zlatnictví) - Předáno
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Zařízení pro imobilní v hasičárně (Chomoutov) - V realizaci
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Průběžné informování - cyklostezka - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Nové dopravní značení za mostem (ul. Dalimilova) - Předáno
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: ulice Hrachoviska - omezení - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Dotaz - Předáno
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: elektro rozvaděč - Předáno
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: oprava vchodových dveří hasičárny - Předáno
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Místní rozhlas - prověření - Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Nestabilní část vozovky - Předáno

05 Projednávané záležitosti



05.1 Odchod člena z KMČ Chomoutov

Blanka Masaryková ukončuje na vlastní žádost členství v KMČ Chomoutov.

05.2 Dětský den 11.6.

TJ Sokol Chomoutov a SDH Chomoutov, za podpory KMČ Chomoutov, pořádají dne 11.6. od 14,00 hod. na
fotbalovém hřišti Chomoutov Dětský den. Program i občerstvení zajištěno.
KMČ Chomoutov jednohlastně schválila příspěvek 5000,- Kč na pronájem dětské skluzavky.
KMČ Chomoutov schvaluje příspěvek na zajištění hasičské pěny organizací SDH Chomoutov.
Usnesení:

KMČ Chomoutov schvaluje příspěvek 5000,- Kč na pronájem dětské skluzavky.
Dále schvaluje příspěvek na zajištění hasičské pěny organizací SDH Chomoutov.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.3 Informační vývěska u točny autobusu č. 20 je rozbitá.

Nové zasklení vývěsky u točny autobusu č. 20 zajistí předseda KMČ.

05.4 Informace k cyklostezce Olomouc - Chomoutov

Člen KMČ Jaroslav Martínek předal informace k cyklostezce Olomouc - Chomoutov z dubna 2022:
Proběhlo vytyčení stezky a zaměření stromů. V této chvíli probíháhodnocení povolení kácení a uložení náhradní
výsadby.
Aktuálně se zpracovává už Dokumentace pro územní rozhodnutí:- Řepčínské louky - Chomoutov, I. etapa -
délka 1579 m- Chomoutov-vazba na Březce, II. etapa - délka 922 m
V předchozích letech byly řešeny tyto problémy: problematickémajetkoprávní vztahy, problematická jednání s
majitelem střelnice, sČeskomoravskou mysliveckou jednotou, s dotčenými zemědělci.
KMČ žádá o informace k harmonogramu dalšího postupu realizace.

05.5 Účast Chomoutova v akci 10000 kroků

V pondělí 9. 5. 2022 od 17:00 proběhně v hospodě u Pačesa vyhodnocenícelonárodní dubnové výzvy 10000
kroků: https://www.desettisickroku.cz/,které se účastnila i naše obec Chomoutov.
V hlavní kategorii se umístil Chomoutov na 32. místě z 91. účastnických měst a obcí. V kategorii Galské vesnice
jsme dokonce zvítězili! Naší nejlepší chodkyní se stala Miluše Švarcová, která za duben ušla úctyhodných 441
km. Nejstarším účastníkem celé výzvy byl pak náš pan Beza, který má 96 let a také si nevedl špatně.
Více se dozvíte na odkaze: https://portal.desettisickroku.cz/

05.6 V Chomoutově budou opět zprovozněny sirény ohlašující poplach SDH.

05.7 Zvýšení bezpečnosti na průtahu obcí

Členka KMČ Chomoutov Romana Rickardtová se 6.4.2022 účastnila jednání Komise pro architekturu města
Olomouce, předala informace o projednávaném bodě "průtah Chomoutovem":
- Útvar hlavního architekta zpracoval pracovní návrh zadání studie, který obsahuje jak návrh krátkodobých
opatření, tak dlouhodobou vizi, ale zpracování studie bylo vyškrtnuto v rámci projednání rozpočtu. Komise
architektury podporuje dopracování studie.
- V současné době je připravený investiční záměr přechodu u ul. Hrachoviska, který zadával odbor dopravy.
- Ohledně nasvícení přechodu - do konce dubna dojde k nasvícení přechodu u obchodu, přechod v křižovatce s
ul. Horecká nyní nasvítit nelze z důvodu absence elektrické přípojky (ODUR řeší s ČEZem).
- V nejbližší době bude zahájeno výběrové řízení na zajištění úsekového měření na komunikaci.

05.8 Zanedbaný okrasný plácek v okolí detašovaného pracoviště /hasičské zbrojnice

Okrasné plácky kolem budovy hasičské zbrojnice jsou dlouhodobě zanedbané. Členové KMČ se dohodli na
úpravě prostoru vlastními silami.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl



07 Nové požadavky

1 Žádost o plánovaný termín chystaných kroků realizace cyklostezky Ol-Chomoutov

KMČ Chomoutov žádá o informace k dalším plánovaným krokům realizace cyklostezky Olomouc -Chomoutov:
Jaký je předpokládaný termín vydání územního rozhodnutí a kdy bude
zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení?

2 Odstranění staré rozvodné elektrické skříně před domem na adrese Dalimilova 171/94

KMČ žádá o odstranění staré elektrické rozvodné skříně, umístěné na pozemku ve vlastnictví
Statutárního města Olomouc. 
umístění: Dalimilova 171/94 viz přiložené foto

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 19. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Petr Vepřek

Zapsal/a:
Mgr. Romana Rickardtová

Ověřil/a:
Ing. Jaroslav Martínek


