
  ZÁPIS 
 Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 

OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

ZE DNE 4. 6. 2012 
zahájení jednání v 19:00 hod. 

Přítomní členové: 

Ambrož Radek 

Čapková Aneta 

Čapková Marta  - tajemník KMČ 

 Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ 

 Jeřábek Stanislav 

 Macková Dagmar 

Řehák Jan   - předseda KMČ 

 Smékal Tomáš 

 Ticháček Vít, Ing. 

 Zvěř Evžen 

  

 Omluven: 

 Bránka Karel 

 

1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 

 
 Hlášení v měsíci květnu proběhlo dle aktuálních potřeb. 

 V měsíci květnu byli navštíveni tři jubilanti – Jarmila Malíková, Jan Nitra, Rostislav 

Zendulka. 
 

2. Projednávaná problematika: 
   

   1) Dne 18. 5. 2012 byla odvolána RMO na základě své vlastní žádosti paní MUDr. Miluška 

Stiborková z funkce člena naší KMČ. 

   2) Dne 18. 5. 2012 byl do funkce člena naší KMČ jmenován RMO pan Radek Ambrož. 

   3) TSMO a.s. vypracují na základě osobního jednání zástupců naší komise předběžný 

rozpočet akce - instalace sloupů VO v ul. Šlikova. 

   4) Komise při osobním jednání s pracovníky TSMO a.s. zadala požadavek na opravu sloupů 

VO v naší městské části v ul. Pod Hvězdou, nám. Sadové, ul. Kovařovicova, ul. 

Dvorského, jedná se o opravu betonových věnců a paty sloupů. 

 Byl instalován nový sloup VO na Sadovém náměstí za bazilikou a v této souvislosti byla 

provedena drobná oprava asfaltového pláště. 

   5) Na Sadovém náměstí u kramářských boudek a v ul. Menšíkova byly instalovány na 

základě požadavku KMČ nové lavičky. 

   6) Byl zaslán další požadavek na plošné vyčištění kanalizačních vpustí v naší městské části. 

   7) MmOl odbor živ. prostředí bude požádán o provedení ořezání náletových dřevin 

v prostoru za budovou pošty na Sadovém náměstí. 

   8) Předseda KMČ byl informován Mgr. René Tikalem restaurátorem o zrušení výběrového 

řízení na opravu sousoší sv. Jana. 

   9) Naše KMČ obdržela poznatky a připomínky občanů k problematice opravy plochy 

zastávky MHD ve směru z Olomouce – bazilika. 

 V této věci není možné přímo využít pro opravu prostředky uvolněné pro nutné opravy 

komunikací v naší městské části uvolněné pro tento kalendářní rok, kdy by realizace této 

akce vyčerpala poměrnou část prostředků (300 000.-), a nebylo by tedy možné dále 

realizovat jiné opravy z této rozpočtové kapitoly. 



 10) KMČ upozorňuje, že stále neobdržela oficiální stanovisko (nájemní smlouvu) ve věci 

parkování v předem určené dny na ploše fotbalového hřiště. 

11) Komise dále projednávala realizaci hodových slavností v naší městské části dne 1. 7. 

2012 a s tím spojené společenské akce. 

12) Předseda KMČ děkuje sdružení TJ Sokol Svatý Kopeček za organizaci dětského dne na 

Svatém Kopečku dne 20. 5. 2012. 

13) Předseda KMČ požádal sdružení, která působí v naší městské části tedy TJ Sokol Svatý 

Kopeček a SK Kopeček, o. s., aby vypracovali své požadavky na finanční podporu ze 

strany naší komise pro svoji celoroční činnost. 

14) Předseda KMČ zaslal oficiální poděkování vedení MP Olomouc za práci všech strážníků 

vykonávajících pravidelně službu v naší městské části, o věci byl písemně informován 

také primátor SMOL pan Martin Novotný a členové RMO. 

15) Byly zaslány kontaktní informace na předsedu a místopředsedu naší KMČ vedení PČR 

obvodní odd. Velká Bystřice pro potřeby budoucí užší spolupráce. 

16) Byl zaslán požadavek na MmOl odbor stavební ve věci  poskytnutí podrobnější 

informace plánovaného pořádaného závodu CCT 2012 jehož 4 etapa bude z části dne 1.7. 

2012 probíhat i v naší městské části, komise požaduje podrobnější informace zejména pro 

potřeby dostatečné informovanosti svatokopeckých občanů. 

 

3. Otevřené body: 
 

 Umístění sociálních zařízení na parkovištích – požadavek již ze dne 4. 3. 2009 !! 

 Zajistit  instalaci  bankomatu  v  budově pošty   MmOl  na  Sadovém nám., 

popřípadě řešit další navržené varianty – požadavek již z jednání KMČ 

ze dne 4. 3. 2009 !! 

 Oprava havarované zídky u Hospicu – požadavek již z jednání KMČ 

ze dne 4. 8. 2010 !! 

 

4. Došlá písemná korespondence: 
 

14. 5. 2012 Zdenek Beneš - podnikatel ze Svatého Kopečka 

  - podnět k zahájení řízení o provedení nezbytných úprav na stavbě.  

21. 5. 2012 Bc. Markéta Moničová Gambová MmOl OVVI – oddělení KMČ a DP 

- přeposlaná korespondence ve věci odvolání paní MUDr. Milušky Stiborkové z funkce 

člena naší KMČ. 

21. 5. 2012 Bc. Markéta Moničová Gambová MmOl OVVI – oddělení KMČ a DP 

- přeposlaná korespondence ve věci jmenování pana Radka Ambrože  do funkce člena naší 

KMČ. 

 

5. Odeslaná písemná korespondence: 
 

16. 5. 2012 Mgr. Pavel Skalický MP Olomouc – ředitel 

- zaslané poděkování za práci všech strážníků MP Olomouc sloužících v naší městské 

části. 

21. 5. 2012 Martin Novotný SMOL -  primátor  SMOL 

- přeposlané poděkování řediteli MP Olomouc za práci všech strážníků MP Olomouc 

sloužících v naší městské části. 

29. 5. 2012 Pavel Toman – občan Svatého Kopečka 

- zaslaná korespondence ve věci problematiky reklamace asfaltového pláště v ul. Ústavní 

a s tím spojené zatékání dešťové vody na soukromý pozemek. 

  

 



6. Došlá elektronická korespondence: 

 
3. 5. 2012 Mgr. Vladimír Puhač MmOl OVVI – vedoucí odd. Dp a KMČ. 

- zaslaná odpověď ve věci dotazu na výši částky za umístění kontejneru na bioodpad 

v naší městské části. 

 

7. 5. 2012 Pavel Snášel MmOl OVVI – webmaster 

  - zaslaná informace o zveřejnění zápisu z jednání naší komise ze dne 2. 4. 2012. 

18. 5. 2012 Mgr. Vladimír Puhač MmOl OVVI – vedoucí odd. Dp a KMČ. 

  - Muzeum umění Olomouc – týdenní program 21. 5. – 27. 5. 2012 

30. 5. 2012 David Ševčík MmOl OVVI – oddělení sportu 

  - zaslané informace ve věci plánovaného závodu CCT 2012 

 

          7. Odeslaná elektronická korespondence: 
 

2. 5. 2012 Mgr. Pavel Skalický MP Olomouc – ředitel 

- zaslaná žádost o uvolnění pracovníků PIS MP Olomouc na dětský den pořádaný v naší 

městské části. 

3. 5. 2012 Ing. Stanislav Černý KMČ č. 25 – místopředseda 

  - zaslané písemné vyjádření ve věci opravy asfaltového pláště v ul. Ústavní. 

3. 5. 2012 Ing. Jitka Štěpánková MmOl odbor živ. prostředí odd. péče o zeleň – vedoucí oddělení 

- dotaz ve věci zpoplatnění záboru veřejného prostranství při umístění kontejneru na 

stavební odpad. 

5. 5. 2012 Mgr. Vladimír Puhač MmOl OVVI – vedoucí odd. Dp a KMČ. 

  - zaslaný zápis z jednání naší KMČ ze dne 2. 4. 2012. 

5. 5. 2012 Pavel Snášel MmOl OVVI – webmaster 

- zaslaný zápis z jednání naší KMČ ze dne 2. 4. 2012 pro potřeby zveřejnění na webové 

prezentaci města. 

5. 5. 2012 Mgr. Peter Horváth MP Olomouc 

  - zaslaný zápis z jednání naší KMČ ze dne 2. 4. 2012. 

5. 5. 2012 Antonín Zívala TSMO a.s.  

- zaslaný zápis z jednání naší KMČ ze dne 2. 4. 2012 pro potřeby dalšího jednání ve věci 

rozšíření provozní doby veřejných toalet na Sadovém náměstí. 

5. 5. 2012 Marta Čapková   KMČ č. 25 - tajemník  

  - zaslaný požadavek na rozeslání informací o pořádané výstavě v městské části Lošov. 

7. 5. 2012 Ivo Malík   SNO a.s. – vedoucí provozního oddělení. 

  - zaslaný požadavek na zabezpečení objektu fotbalového hřiště. 

7. 5. 2012 Pavel Snášel MmOl OVVI – webmaster 

- zaslané poděkování za zveřejnění zápisu naší KMČ  ze dne 2. 4. 2012 na webové 

prezentaci města. 

7. 5. 2012 Ing. Karel Dreiseitl MmOl odbor živ. prostředí odd. odpadového hospodářství 

- zaslané poděkování za pomoc při řešení problematiky žádosti občanů pro vydání 

nových nádob na bioodpad. 

14. 5. 2012 npor. Mgr. Pavel Chrudina PČR Velká Bystřice – obvodní odd. – vedoucí odd. 

- zaslané kontaktní informace  na členy KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček. 

21. 5. 2012 RNDr. Jan Holpuch Ph. D.  SMOL – náměstek primátora SMOL 

- přeposlané poděkování řediteli MP Olomouc za práci všech strážníků MP Olomouc 

sloužících v naší městské části. 

21. 5. 2012 RNDr. Ladislav Šnevajs SMOL -  náměstek primátora SMOL 

- přeposlané poděkování řediteli MP Olomouc za práci všech strážníků MP Olomouc 

sloužících v naší městské části. 

28. 5. 2012 Ing. Milan Fazekaš MmOl odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací – vedoucí oddělení 



 - zaslaný požadavek na sdělení podrobnějších informací ve věci plánovaného závodu 

CCT 2012 pro potřeby informovanosti občanů Svatého Kopečka. 

28. 5. 2012 Pavla Holubčíková Dis. TSMO a.s. – asistentka ředitele společnosti 

 - zaslané informace o plánu prací v měsíci červnu 2012. 

29. 5. 2012 Kateřina Výskalová DiS.  MmOl – odbor majetkoprávní - oddělení  majetkových 

řízení a prodeje domů 

- zaslané informace ve věci plánovaného jednání v problematice budovy a pozemku 

fotbalového hřiště.  

29. 5. 2012 Mgr. Vladimír Puhač, Ing. Stanislav Černý, Marta Čapková, Tomáš Smékal 

- přeposlaná  korespondence s panem Pavlem Tomanem ve věci problematiky reklamace 

asfaltového pláště v ul. Ústavní a s tím spojené zatékání dešťové vody na soukromý 

pozemek. 

  

Jednání bylo ukončeno ve 22:00 hodin 

          

Příští schůze KMČ č. 25 bude 9. 7. 2012 v 19:00 hodin 

Zapsala dne 4. 6. 2012 Marta Čapková – tajemník 

 

Zpracoval dne 17. 7. 2012 Jan Řehák 

 

 

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

 

Jan Řehák 

 

Na Svatém Kopečku dne 17. 7. 2012 

 

 

 

 

   

 

 


