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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 2.9.2009: 
 
 
Členové komise jednání přítomni: Bránka Karel  
 Čapková Marta  
 Černý Stanislav  Ing. 
 Jeřábek Stanislav  
 Robenek Karel  Ing. – předseda KMČ 
 Robenková Jarmila Ing. 
Členové  komise nepřítomni-omluveni: Tajmrová Miriam Mgr. 
 Ticháček Vít Ing. 
 Seidl  Antonín  
 Krejčí  Zora JUDr. 

 
Projednáno: 
 
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 
Pan Bránka - vyvážení  košů na odpad ,monitorováni ,jednal s panem Zívalou na TS,úkol trvá. 
Ing.Robenek - instalace mříží na schody do ambitu, jednal s Mgr.Puhačem, vystavení objednávky až dle finanční situace.  
Pan Seidl a Ing.Robenková– od počátku roku návštěvy 17 jubilantů, úkol trvá. 
Mgr.Tajmrová  a paní Čapková – hlášení místního rozhlasu dle potřeby,úkol trvá. 
 
2. Došlá korespondence z Magistrátu: 
Odbor stavební,odd. státní správy na úseku pozemních komunikací: 
Rozhodnutí : Povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul.Dvorského-mezi zídkou školní zahrady a parkovištěm, 
chodník-dlažba, za účelem pokládky kabelu NN,po dobu 10.8.-19.8.09,žadatel ELPREMONT elektromontáže s.r.o. Velká 
Bystřice. 
Rozhodnutí: Povolení úplné uzavrky místní komunikace v ul. Holubova od Sadového nám. až po křižovatku se sil.III/4432 
ul.Dvorského,za účelem opravy místní komunikace po výstavbě kanalizace,termín uzavírky 8.8. – 12.9.09,žadatel  SEKNE 
s.r.o.  
Odbor investiční: 
Žádost o předložení návrhu realizaci investic pro přípravu rozpočtu města Olomouce na rok 2010.V příloze seznam akcí 
v městské části Sv.Kopeček,která jsou vedena v registru investičních potřeb města Olomouce.Návrh bude předložen do 
3.9.09 na investičním odboru. 
℮mail od Ing.Tichy Ivo – upřesnění požadavků KMČ do plánu investic na rok 2010. 
Odbor investic, odd. – implementační skupina: 
℮mail od Ing.Vlastimil Dedek ve věci FS II – nedodělky na Svatém Kopečku,reakce na zápis z jednání KMČ z 5.8.09,kde 
jsou uvedeny požadavky na odstranění nedodělků po stavbě kanalizace.Zhotovitel firma VCES nejpozději do konce září 
2009 odstraní zjištěné vady. 
Odbor majetkoprávní: 
Žádost o zaslání požadavku na jednotlivé údržbové akce,které bude třeba zařadit do plánu rozpočtu na rok 2010. 
 
3. Ostatní došlá korespondence: 
Technické služby města Olomouce,a.s.: 
Zaslán harmonogram-přehled činností v měsíci srpnu 2009 (bude vyvěšen na vývěsce). KMČ upozorňuje,že v 
harmonogramu není uveden  výsyp košů na odpad ve volné dny.  
Střední škola zemědělská Olomouc: 
Informace o zřízení Univerzity třetího věku,kterou organizuje Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno ve 
spolupráci se Střední školou zemědělskou Olomouc.Přiložený informační plakát bude vyvěšen na vývěsce. 
Paní Ing. Aufartová Jitka: 
Písemně zachycená stížnost na detašovaném pracovišti MmOl Sv.Kopeček k problematice vyvážení komunálního 
odpadu.Kom.odpad je vyvážen 1x14dnů,což je nedostačující,z popelnic se šíří nepříjemný zápach což zhoršuje životní 
prostředí a hygienu.Požaduje vývoz smíšeného komunálního odpadu každý týden. 
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4. 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, 

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

 instalace měřičů rychlosti na ul.Radíkovská, 

 vyznačit  přechod od parkoviště u Fojtství přes Dvorského ulici, 

 instalace bankomatu na městské budově u pošty.  

 KMČ žádá o vyjádření  jak byla ošetřena smlouva s provozovatelem parkoviště u Fojtství, které je na pozemku 
města. Parkoviště postrádá základní hygienické podmínky a podle toho to vypadá neutěšeně v nejbližším okolí. 
Parkoviště je provozováno za úplatu a přitom neposkytuje parkujícím žádné služby. 

 
5. Různé: 

• Projednán plán realizace investičních akcí na rok 2010. 

• Projednán plán údržby na rok 2010. 

• Projednána žádost paní Ing.Aufartové Jitky k problematice vyvážení komunálního odpadu.Bylo konstatováno,že 
tato stížnost není ojedinělá,že omezení vývozu se nedotýká centra města Olomouce,ale snad jen okrajových 
částí,proto KMČ žádá o přehodnocení jednostranného rozhodnutí ze strany MmOl a projednání této záležitosti 
na veřejné schůzi ,která může být svolána po dohodě s odborem životního prostředí,nejlépe v měsíci listopadu 
2009.KMČ požaduje,aby na Sv.Kopečku byly při vývozu komunálního odpadu dodrženy stejné podmínky jako 
jsou ve městě Olomouci. 

• KMČ žádá MmOl o účast člena KMČ při kolaudaci chodníků nyní opravovaných na Sv.Kopečku. 
 
6. Úkoly do příštího jednání KMČ: 
Pan Bránka  bude monitorovat výsyp košů a v případě,že nebudou vysypávány bude jednat s TSO,též projedná s panem 
Zívalou doplnění harmonogramu prací o výsyp košů v neděli. 
Mgr.Tajmrová a paní Čapková– hlášení místního rozhlasu dle potřeby. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– v září návštěva 1 jubilanta. 
Ing.Robenek – předloží a projedná návrh KMČ na realizaci investičních akcí pro rok 2010 na odboru investic. 
Ing.Robenková - předloží plán údržby na rok 2010 na majetkoprávní odbor. 
 
 
Příští  jednání KMČ  dne 7.10.2009 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  2.9.2009. 

Ing. Karel Robenek 
předseda KMČ č.25 


