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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 6.5.2009: 
Členové komise jednání přítomni: Karel Bránka 
 Marta Čapková 
 Stanislav  Černý Ing. 
 Zora Krejčí JUDr. 
 Karel Robenek Ing. – předseda KMČ 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Vít Ticháček Ing. 
 Antonín Seidl 
 Miriam Tajmrová Mgr. 
Člen komise nepřítomen-omluven: Stanislav Jeřábek 
Hosté: Jan Kubalák 
  

Projednáno: 
1. Pan Kubalák se přišel informovat o postupu a době napojování nemovitostí na kanalizaci.Předseda KMČ sdělil,že 

napojování odpaních vod z nemovitosti bude možné až po kolaudaci hlavního kanalizačního řádu,které proběhne dne 
26.5.09.Sraz účastníků kolaudace bude v 9.00 hod na zastávce MHD U ZOO,za KMČ Sv.Kopeček se zúčastní Ing.Černý a 
Ing.Robenek.Informaci doplnil Ing.Černý s tím,že po kolaudaci budou odstraněny kolaudační závady do 30 dnů a potom 
je možné nemovitosti napojovat,tomu však musí předcházet jednání vlastníka nemovitosti s „Českou vodárenskou 
společností a.s.“,tato firma již bude mít k dispozci všechny vypracované projekty ,které jí předal projektant pan Andrés. 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání: 
Ing.Černý – otázka kolaudace kanalizace a možnosti napojení jednotlivých nemovitostí,viz bod.č.1. 
Pan Jeřábek – přechody dosud nerealizovány,úkol trvá. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– od počátku roku návštěvy 11 jubilantů, úkol trvá. 
Mgr.Tajmrová  a paní Čapková – hlášení místního rozhlasu dle potřeby,úkol trvá.Upozorňují na špatný stav rozhlasové 
ústředny a žádají o účast při opravě a následné kontrole při hlášení, k tomu je nutný tel.kontakt na firmu,která rozhlas 
opravuje.Dosud není provedeno propojení na ul.Křičkova,Pod Hvězdou,K Hájence.Dále upozorňují,že místnost kde je 
umístěna rozhlasová ústředna není dlouhodobě uklízena,žádají,aby úklid prováděl ten kdo má na starosti i ostatní 
prostory městského domu. 
JUDr.Krejčí – mříž u schodů do ambitu,navštívila uměl.kováře realizátora,který sdělil,že již překreslil návrh mříže,který 
mu byl doručen na podmínky schodů a očekává objednávku na její realizaci a instalaci.Poněvadž se jedná o nemovitost 
patřící premonstrátům,KMČ doporučuje,aby farář ze Sv.Kopečku jednal o spolupráci s primátorem SMO. 

3. Došlá korespondence z Magistrátu: 
Primátor SMO: 

 Oznámení o svolání 16.veřejného zasedání Zastupitelstva města Olomouce na den 20.4.09.Bylo vyhlášeno 
místním rozhlase. 

 Dopis předsedovi KMČ,jako odpověď na dopis ze dne 16.2.09,ve věci okolí svatokopecké baziliky.Z toho vyjímáme: 
Schody,které chce KMČ chránit mříží, jsou v majetku Královské kanonie premonstrátů na Strahově a tedy ona, 
jako vlastník se má postarat o jejich zabezpečení a svůj majetek chránit.Pokud je KMČ přesvědčena,že vlastník 
nemá možnost mříže nechat zhotovit a komise cítí jako prioritu, je na ní,aby se podílela na zhotovení finančně 
z prostředků,které obhospodařuje. Poněvadž současný stav schodů ohrožuje hygienu návštěvníků baziliky a jejího 
okolí KMČ souhlasí s podílením se na nákladech instalace mříží. 

Odbor vnějších vztahů a informací,ved.odd.KMČ a DP: 

 KMČ zaslány na vědomí 3 objednávky z prostředků KMČ na r.2009 na firmu Stanislav Foukal TESEMO Šternberk– 
oprava a rozšíření nadzemních rozvodů a výměnu reproduktoru místního rozhlasu v ul.Křičkova,Pod Hvězdou a 
K Hájence,termín 30.5.09. 

 Přeposlaná informace o dopisu pana Milana Řeháka ze 4.5.09 adresovaném Magistrátu města Olomouce  a 
emailu  ze dne 5.5.09, určeném ORZA paní Večeřové Marii,kopie  zaslány: Jitka Lučanová Bc. Informační centrum 
Olomouc,Strana zelených Martin Bursík,KDU-ČSL ústřední kancelář,MZP ČR,hejtman olomouckého kraje a další.Ve 
věci nevhodného umístění parkoviště na zelené louce pod ZOO.S odpovědí paní Večeřové,že jde o dočasnou akci, 
bude ukončena prodlouženým víkendem 8.-10.5.09. 

Odbor stavební,odd. státní správy na úseku pozemních komunikací: 
Na vědomí zasláno rozhodnutí o povolení zvláštní užívání místní komunikace v ul.Ústavní u č.10 v termínu 24.4.-7.5.09,z 
důvodu umístění lešení pro výměnu svodů a rýn,žadatel Mgr.Jana Běhalová. 
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Odbor životního prostředí,odd.vodního hospodářství: 
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodovodního řízení s pozvánkou k místnímu šetření a ústnímu projednání.Bude 
zveřejněno na vývěsce,jinak viz.bod 1 zápisu. 
Odbor životního prostředí,odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí: 
Svoz odpadu na Svatém Kopečku – omluva,rozdělovník občané Svatého Kopečka. 
Odbor životního prostředí,odd. péče o zeleň: 
Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně pozemek p.č. 296 ul.K Hájence-Haškova 1 za účelem umístění 
předzahrádky pro sezonní restaurační provoz,doba záboru 1.5.-1.9.09,žadatel Marian Szepesi Cítov 2 Brodek u Přerova. 

4. Ostatní došlá korespondence: 

 Dopravní projektování spol. s r.o.středisko Olomouc -  Pozvánka na pracovní schůzku-stavba chodníky 2009 dne 5.5.09 
na odboru investic MMOL. Jednání se zúčastnil předseda KMČ,informoval členy komise o postupu prací na vydláždění 
chodníku Dvorského-Holubova. 

 Technické služby města Olomouce,a.s.:Zaslán dopis s informací,že ve dnech 1.5. a 8.5.09 bude prováděn svoz odpadu 
bez omezení,v příloze harmonogram-přehled činností v měsíci květnu 2009 (bude vyvěšen na vývěsce).  

5. Otevřené body: 

 zajištění projektové dokumentace chodníků na ulici Dvorského 3 chodníky (na začátku obce,od zastávky MHD bazilika do 
zatáčky a ve spojnici mezi ul.Dvorského a Holubova),1 chodník na ul.Radíkovská (od zast.MHD ZOO směr Olomouc  po 
poslední nemovitost směr Radíkov), 

 zajistit projektovou dokumentaci na přechod pro pěší na ul. Radíkovská zast.MHD  U ZOO, 

 instalace informačních tabulí, 

 poskytování informací k zamýšleným akcím na Sv.Kopečku,zvláště týkající se škol a sport. areálů, 

 zajistit nutné opravy hřbitovů na Sv.Kopečku (chybí branka na starém hřbitově), 

 instalace měřičů rychlosti na ul.Radíkovská, 

 nutná oprava veřejného WC na Sadovém náměstí, 

 urychleně vyznačit  přechod od parkoviště přes Dvorského ulici,neboť nastává období školních zájezdů, 

 instalace bankomatu na městské budově u pošty.  
6. Různé: 

• Stížnosti občanů: Pan Procházka žádá zjistit kdo povolil skácet 200 letou lípu na ul.Menšíkova,která byla nejstarším 
stromem na Sv.Kopečku a dle pařezu byla zcela zdráva.Pokud byly proschlé větve ,řeší se takový stav ořezem a ne 
vykácením.Na území Sv.Kopečka jsou stromy v podstatně horším stavu,které je nutné vykácet,např.torza švestek na 
ul.Darwinova.Členové KMČ se pozastavují nad tím,že souhlas s vykácením takového památného stromu nebyl dán na 
vědomí KMČ předem tak,aby bylo možné jednat.Proto KMČ žádá,aby se k podobným případům mohla nejprve 
vyjádřit,než budou stromy pokáceny. 

• Občané Sv.Kopečka si stěžují na nečinnost městské policie  z těchto důvodů: policisté se na Kopečku zdržují jen na 
služebně,nekonají pochůzky,čerstvě vymalované zastávky MHD jsou již zase pomalovány,nejsou kontrolovány stánkaři 
pod boudkami a u ZOO(opékání vuřtů, cukrová vata apod.) zda mají povolení ,není kontrolováno táboření bezdomovců 
v lese. 

• Činnost KMČ č.25 Olomouc Sv.Kopeček mohou zájemci sledovat na internetu na webových stránkách města Olomouce 
www.olomoucko.cz, a na e-mailové adrese svatý.kopecek@seznam.cz. 
 

7. Úkoly do příštího jednání KMČ: 
Ing.Černý a Ing.Robenek se zúčastní kolaudačního řízení pro kanalizaci. 
 Pan Jeřábek projedná urychlené vyznačení přechodu u fojtství a noční linku autobusu č.11,která byla zamítnuta. 
Mgr.Tajmrová a paní Čapková– hlášení místního rozhlasu dle potřeby. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– návštěvy jubilantů. 
JUDr.Krejčí zjistit informaci o stavu instalace mříží na schodech do ambitu, zjistit u výrobce navrhovanou cenu za 
realizaci a návrh předat Mgr.Puhačovi,aby mohl vystavit objednávku. 
 
Příští jednání KMČ 3.6.2009 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  6.5.2009. 

Ing. Karel Robenek 

předseda KMČ č.25 


