
  ZÁPIS 
 Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 

OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

ZE DNE 1. 10. 2012 
zahájení jednání v 19:00 hod. 

 

Přítomní členové:       Hosté: 

Ambrož Radek        Doležel František  

 Čapková Aneta       Pospíšil Zdeněk  

 Čapková Marta, tajemník KMČ     Pospíšil Zbyněk  

 Ing. Černý Stanislav, místopředseda KMČ    MUDr. Jakub Vetešník  

 Macková Dagmar       

 Smékal Tomáš        

 Řehák Jan, předseda KMČ      

 Ing. Ticháček Vít,        

 Zvěř Evžen  

 

Omluveni:  

Bránka Karel 

Jeřábek Stanislav 

              

1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 
 

 Hlášení v měsíci září proběhlo dle aktuálních potřeb 

 V měsíci září byl navštíven jubilant – pí. Drahoslava Zdráhalová  

 

2. Projednávaná problematika: 
 

1) Občan Svatého Kopečka pan MUDr. Jakub Vetešník se dostavil na jednání KMČ s žádostí o 

vyjádření komise k pronájmu části pozemku parc. č.  234 v k. ú. Svatý Kopeček v majetku 

SMOL . 

Předseda komise vysvětlil panu žadateli důvody, proč došlo k prodlení při řešení této 

problematiky ze strany naší KMČ (písemně doloženo v archivu KMČ č. 25) a ujistil, že 

v žádném případě není záměrem komise tuto žádost jakkoliv časově brzdit. O této skutečnosti 

byl také informován MmOl odbor majetkoprávní v korespondenci ze dne 27. 9. 2012. Při 

samotném požadavku ze strany MmOl odboru majetkoprávního nejprve došlo k administrativní 

chybě v samotné žádosti, (kde bylo zcela nepřesně uvedené parcelní číslo pozemku, který měl 

být předmětem pronájmu) o tomto také komise již v minulosti informovala ve svém zápisu.  

Dále naše komise iniciovala provedení kontrolního dne a byla tedy vyzvána MmOl odborem 

majetkoprávním na osobní setkání na místě samém, kdy bylo ze strany předsedy vysvětleno, že 

není reálné během jednoho dne přizvat na tuto schůzku více pověřených členů KMČ s ohledem 

zejména na čerpání dovolených zainteresovaných členů komise v daném termínu. Komise 

souhlasí s pronájmem nemovitosti – části pozemku parc. č. 234 v k.ú. Svatý Kopeček v majetku 

SMOL a to na základě provedeného hlasování s vyjímkou předsedy KMČ č. 25, který se 

hlasovaní neúčastnil a to s ohledem na střet zájmů a možné neobjektivní řešení této problematiky 

z důvodu osobního sporu s žadatelem v řešení zcela jiné nesouvisející soukromé věci, o tomto 

bylo také písemně informováno vedení MmOl odboru majetkoprávního a vedení MmOl OVVI. 

Písemně byl ze strany předsedy dalším řešením této problematiky pověřen na základě statutu a 



jednacího řádu KMČ pan Ing. Stanislav Černý – místopředseda KMČ č. 25. Jednání také 

navštívil majitel přilehlé sousedící nemovitosti parc. č. 244 v k. ú. Svatý Kopeček pan František 

Doležel, kdy tento vznesl připomínku, aby v případě stavebních úprav na pozemcích parc .č. 241 

až 245 v k. ú. Svatý Kopeček byl majitelům těchto nemovitostí na základě žádosti vedené na 

SMOL (např. zábor veřejného prostranství)  umožněn bezproblémový přístup k nemovitostem ze 

strany právě pozemku parc. č. 234 v k. ú. Svatý Kopeček, který je předmětem plánovaného 

pronájmu. Komise obdržela dne 21. 9. 2012 z MmOl odboru majetkoprávního předběžný 

písemný návrh budoucí nájemní smlouvy, kdy bude tento dodatek o možném bezproblémovém 

přístupu majitelů sousedících nemovitostí požadovat  k zapracování do tohoto návrhu smlouvy. 

2) Přítomní hosté Zdeněk a Zbyněk Pospíšilovi jako majitelé nemovitosti parc. č. 240 v k. ú. Svatý 

Kopeček upozornili naši komisi na skutečnost, kdy nový majitel nemovitostí parc. č. 238 v k. ú. 

Svatý Kopeček uzamkl dolní vstup do prostoru tzv. Mexika, čímž znemožnil ostatním 

vlastníkům nemovitostí parc. č. 240 až 245 přístup ze strany z ul. Dvorského. Vstup je nyní 

možný pouze z horní části z ul. nám. Sadové a to ze strany přes pozemek majitele parc. č. 245. 

Pan Zdeněk Pospíšil předložil písemné materiály na základě, kterých se původní majitelé 

nemovitostí parc .č. 238 až 245 v k. ú. Svatý Kopeček v počátku prodeje těchto výše uvedených 

nemovitostí smluvně zavázali o možnosti průchodu všech spolumajitelů,  kdy  přístup bude 

umožněn oběma vstupy. KMČ č.25 městské části upozornila, že toto není předmětem jednání 

komise a doporučila oběma stranám vést případný další spor ve správním popřípadě dále také 

v možném trestním řízení. 

3) KMČ informuje, že RMO na svém zasedání odsouhlasila k datu 1. 1. 2013 vznik Klubu seniorů 

v naší městské části. V současnosti bude klub pracovat v režimu klubovny pro seniory s datem 

vzniku k 3. 9. 2012. První schůze u příležitosti založení této klubovny proběhne dne 15. 10. 2012 

v 17:00 na detašovaném pracovišti magistrátu, Sadové nám č. p. 7 v budově pošty za účasti 

zástupců KMČ č. 25 a MmOl odboru sociálních věcí a samotných seniorů. 

KMČ č. 25 navrhuje jako budoucího předsedu klubu seniorů zvolit Mgr. Olgu Kohoutovou 

občanku obce Samotišky s ohledem zejména na skutečnost, kdy již v minulosti byla 

spolupořadatelkou neformálního setkání seniorů na Svatém Kopečku a je a byla naší komisi 

nápomocna nejen při pořádání těchto volnočasových aktivit. 

Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje Mgr. Evě Machové – náměstkyni primátora SMOL, RNDr. 

Ladislavu Šnevajsovi – náměstkovi primátora  SMOL, Mgr. Zdislavu Dolečkovi MmOl odbor 

sociálních věcí, odd. soc. služeb – vedoucí, PhDr. Evě Trčkové MmOl odbor sociálních věcí, 

odd. sociálních služeb, Mgr. Vladimíru Puhačovi MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí, 

RNDr. Ivě Lakomé MmOl OVVI odd. DP a KMČ za pomoc při řešení této problematiky. 

Dále také členům KMČ č. 25 Martě Čapkové a Ing. Stanislavu Černému za pomoc při řešení této 

problematiky a také z části již KMČ č. 25 v minulých volebních obdobích, kdy tento požadavek 

byl již v minulosti v naší komisi projednáván (archiv KMČ č. 25). 

Místopředseda KMČ č. 25 pan Ing. Stanislav Černý a tajemnice Marta Čapková budou dále 

v této věci vyjednávat s příslušnými pracovníky MmOl a spolupracovat s občany Svatého 

Kopečka. 

4) KMČ č. 25 zaslala požadavek na vyvolání kontrolního dne ve věci žádosti ze dne 27. 8. 2012 

MmOl odboru majetkoprávního  - pronájmu části pozemku parc. č. 611 v k. ú. Svatý Kopeček 



v majetku SMOL za účasti žadatelů zástupců zainteresovaných odborů MmOl a zástupců naší 

KMČ č.25. Součástí korespondence je také informace o předání této problematiky 

místopředsedovi KMČ č. 25 panu Ing. Stanislavu Černému s ohledem na možný střet zájmů 

předsedy KMČ č.25 při řešení této problematiky. 

5) KMČ č. 25 dne 20. 9. 2012 obdržela korespondenci z MmOl odboru majetkoprávního ve věci 

žádosti o sdělení stanoviska naší komise k prodeji případně pronájmu části pozemku v majetku 

SMOL parc. č. 610 v k. ú. Svatý Kopeček. 

6) Komise zaslala dle pokynů s MmOl odboru investic zpracovaný plán investičních akcí pro naší 

městskou část na rok 2013, o prioritních bodech  byli již občané informováni v zápisu jednání 

KMČ č. 25 ze dne 6. 8. 2012. 

7) Sousoší sv. Jana: 1. prasklý anděl, 2. okruží – zvednout vnitřní dlažbu, 3. zázemí okolo sousoší+             

celkové odvodnění, souhlasíme s uvolněním částky, bude zaslána žádost RNDr. Šnevajsovi. 

8) KMČ děkuje pracovnici TSMO a.s., která provádí úklid v naší městské části za dobře 

provedenou činnost v této oblasti za celé období, kdy působí na Svatém Kopečku a za dobrou 

práci při zajištění provozu veřejných toalet na Sadovém náměstí. 

9) Na základě upozornění občanů naší městské části byla prověřována informace o výskytu sršního 

hnízda v oblasti dětského hřiště u ZOO Olomouc, v této věci byl kontaktován správce pozemku 

tedy Lesy města Olomouce - ředitel organizace pan Ing. Roman Šimek.  Dle osobních poznatků 

tohoto pracovníka, členů KMČ č. 25 a strážníků MP Olomouc sloužících v našem operačním 

pásmu však byl tento poznatek vyhodnocen jako negativní. Komise tímto děkuje Ing. Romanu 

Šimkovi a strážníkům MP Olomouc za pomoc při řešení této problematiky. 

10) KMČ č. 25 opakovaně upozorňuje na stále nedořešenou situaci ve věci reklamace chodníku  v ul. 

Radíkovská parc. č. 513 v k. ú. Svatý Kopeček – místní komunikace a tím způsobené zatékání 

do nemovitosti parc. č. 516 v k.. Svatý Kopeček na věc bude opakovaně upozorněn příslušný 

odbor MmOl. 

11) V měsíci říjnu proběhne kompletní oprava komunikací v naší městské části dle rozpracovaných 

požadavků naší komise, práce jsou již zahrnuty do plánu prací TSMO a.s. na měsíc říjen. Dále 

bude v této věci jednat pan Ing. Stanislav Černý ve spolupráci s pracovníky TSMO a.s. MmOl 

odboru dopravy a zástupci subdodavatelských firem, kteří opravy realizují. 

12) Prozatím nebyla realizována oprava (vymalování) poničené zastávky MHD U Lesa s ohledem na 

časovou zaneprázdněnost dodavatele prací, věc bude dále řešena s odborem  MmOl OVVI a 

vybrán jiný dodavatel prací, popřípadě řešena jiná varianta opravy po projednání s ostatními 

členy KMČ. 

13) S ohledem na roční období bude návrh paní Marty Čapkové o vybudování panoramatického 

znázornění krajiny na Wolkerově vyhlídce realizován až v příštím roce. Věc byla prozatím 

neformálně řešena s jedním z  případných dodavatelů firmou Machovský. 

14) Marta Čapková na základě poznatků občanů požádala o posílení nádob na tříděný odpad na ul. 

Holubova a to o dva kusy o objemu 240 l. 

Komise tímto děkuje Mgr. Petru Swaczynovi MmOl z odboru živ. prostředí oddělení odpad. 

hospodářství za operativní rychlou pomoc při řešení této problematiky. 



15) Předseda KMČ č. 25 obdržel na základě osobní žádosti z  MmOl odboru majetkoprávního výtah 

důvodové zprávy z jednání ZMO dne 29. 2. 2012, kdy na tomto jednání ZMO byla řešena mimo 

jiné problematika plánovaného odprodeje pozemku parc. č. 480 v k. ú. Svatý Kopeček v majetku 

SMOL – spojnice ul. Na Ovčačce – Ul. Křičkova. 

16) Dne 13. 9. 2012 proběhlo mimořádné veřejné jednání naší komise, kdy jediným bodem jednání 

bylo řešení problematiky plánovaného prodeje budovy v ul Křičkova 4 na fotbalovém hřišti – 

budova  bez č.p. a č.e. parc. č. 531/1 a části pozemku parc. č. 531/2 v k.ú. Svatý Kopeček. 

Komise o průběhu tohoto jednání informovala v samostatném zápise z jednání. 

Dle informací místopředsedy KMČ č. 25 pana Ing. Stanislava Černého budou osloveny všechny 

osoby, sdružení a spolky působící a to nejen v naší městské části ve věci případného zájmu o 

využívání pozemku a budovy na fotbalovém hřišti a přizvány k dalšímu jednání. 

17) Předseda KMČ č. 25 požádal paní RNDr. Ivu Lakomou MmOl OVVI o zaslání zveřejněných 

informací umístěných na vývěsce - korespondenci z MmOl odboru životního prostředí ve věci   

probíhajícího řízení EIA záměru Parkoviště ZOO Svatý Kopeček. Tímto KMČ děkuje za zaslání 

informací. 

KMČ č. 25 znovu informuje občany, že komise přímo neobdržela z příslušného odboru MmOl 

žádné oficiální informace o průběhu tohoto řízení.  

18) KMČ č. 25 obdržela dne 21. 9. 2012 od Krajského úřadu olomouckého kraje odboru živ. 

prostředí a zemědělství odd. integrované prevence předběžné informace ve věci plánovaného 

veřejného jednání v naší městské části ve věci o posuzování vlivů na životní prostředí – řízení 

EIA  zamýšlenou výstavbu Parkoviště ZOO Svatý Kopeček. V této věci bude naše KMČ 

nápomocna při samotné realizaci výše uvedeného veřejného jednání. 

19) Předseda komise informoval o probíhajícím dalším jednání ve věci alespoň provizorní opravy 

zídky u hospice, tato akce by mohla být realizována ještě v tomto kalendářním roce v závislosti 

na uvolnění části finančních prostředků z rozpočtové kapitoly naší komise a dále profinancování 

ze strany některých svatokopeckých kramářů, tak jak již komise informovala v minulém zápisu. 

20) V rámci oprav komunikací v naší městské části byly navýšeny prostředky na tyto akce s ohledem 

na skutečnost, že konečný rozpočet přesahoval částku 300. 000,- Kč, kterou disponuje každá 

KMČ. Prostředky byly uvolněny z rozpočtových kapitol MmOl  OVVI. 

Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje panu Mgr. Vladimíru Puhačovi MmOl OVVI odd. DP a KMČ 

– vedoucí odd. za pomoc při řešení situace navýšení finančních prostředků. 

21) Předseda KMČ č. 25  informoval všechny přítomné o skutečnosti, že MmOl zastavil správní 

řízení proti jeho osobě ve věci rušení nočního klidu při pořádání Hodové zábavy Hanácké 

Republiky  dne 31. 6. 2012 – 1. 7. 2012 v restauraci U Macků na ul. Dvorského a to s ohledem 

na skutečnost, kdy tento přestupek nebyl obviněnému prokázán. 

Podobná problematika v této provozovně ze strany PČR obvodní odd. Velká Bystřice byla také  

řešena  s pořadatelem akce - rockového koncertu dne 17. 8. 2012 panem Martinem Mackem. 

V obou případech došlo ze strany pořadatelů k naplnění všech zákonem stanovených povinností 

pro bezproblémový průběh, kdy došlo k řádnému informování vedení MP Olomouc a PČR 



obvodní odd. Velká Bystřice v písemném i elektronickém provedení. Dále splnění závazků vůči 

společnosti OSA (ochranný svaz autorský). 

Předseda KMČ č. 25 tímto okrajově informuje občany, že dle informací z MmOl nemá SMOL 

v dnešní době vypracovanou a schválenou obecně závaznou vyhlášku o rušení nočního klidu a 

věcí s tím souvisejících. 

S ohledem na skutečnost kdy obě výše uvedené akce probíhaly na soukromém pozemku  

v exteriéru provozovny není v této situaci pořadatel (majitel) vázán jakoukoliv zákonnou 

povinností, dále informovat SMOL popřípadě jiné subjekty státní správy.  Při pořádání druhé 

akce -  rockového koncertu dne 17. 8. 2012, však zcela nad rámec svých povinností informoval 

písemně spolupořadatel pan Martin Macek vedení KMČ č. 25 o plánované akci (archiv 

písemnosti KMČ č. 25). 

    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: 
 

5. 9. 2012 Ing. Radek Dosoudil  MmOl odbor koncepce a rozvoje – vedoucí odboru 

- zaslané informace o informační kampani vodního hospodářství - odvodnění na území 

SMOL. 

   20. 9. 2012 Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslaná žádost o sdělení stanoviska k prodeji případně pronájmu části pozemku 

v majetku SMOL parc. č. 610 v k. ú. Svatý Kopeček. 

  25. 9. 2012 Pavla Pospíšilová DiS. TSMO a.s. – asistentka ředitele 

  - zaslaný plán prací na měsíc řijen 2012. 

  26. 9. 2012 Bc. Daniela Horňáková MmOl OVVI 

- zaslaná objednávka dofinancování investičních akcí opravy komunikací v naší městské 

části v roce 2013. 

 

5. Odeslaná písemná korespondence: 
   

10. 9. 2012 Martin Novotný  SMOL – primátor 

- zaslaná pozvánka na mimořádné veřejné jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012. 

10. 9. 2012 JUDr. Martin Major  SMOl – náměstek primátora 

- zaslaná pozvánka na mimořádné veřejné jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012. 

10. 9. 2012 RNDr. Ladislav Šnevajs SMOl – náměstek primátora 

- zaslaná pozvánka na mimořádné veřejné jednání KMČ č. 25 dne 13 . 9. 2012. 

10. 9. 2012 Ing. Jan Dostál  SMOL – člen RMO 

- zaslaná pozvánka na mimořádné veřejné jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012. 

24. 9. 2012 Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslané informace o dalším postupu při řešení problematiky pronájmu části  pozemku u 

parc.   č. 611 v k. ú. Svatý  Kopeček  v majetku  SMOL a informace  o předání řešení této 

problematiky  místopředsedovi  KMČ č. 25 panu  Ing. Stanislavu Černému  s ohledem na 

možný střet zájmů předsedy KMČ č. 25 při řešení věci. 

 



24. 9. 2012 Mgr. Vladimír Puhač  MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí 

- zaslané informace o mimořádném veřejném jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012. 

 

24. 9. 2012 Martin Novotný  SMOL – primátor 

- zaslaná odpověď na osobní korespondenci ze dne 12. 9. 2012 ve věci mimořádného 

veřejného jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012 a věcí s tím bezprostředně souvisejících. 

27. 9. 2012 Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslané informace o všech postupech ze strany naší KMČ při řešení problematiky 

pronájmu části pozemku parc. č.234 k. ú. Svatý Kopeček 

27. 9. 2012 Mgr. Vladimír Puhač  MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd. 

- přepolaná korespondence ze dne 27. 9. 2012 Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor 

majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslané informace o všech postupech ze strany naší KMČ při řešení problematiky 

pronájmu části pozemku parc. č.234 k. ú. Svatý Kopeček 

 

    6.  Došlá elektronická korespondence: 

 

3. 9. 2012 Ing. Michaela Kličková MmOl odbor majetkoprávní, odd. prodeje domů – vedoucí odd. 

- zaslaný výtah důvodové zprávy pro zasedání ZMO ze dne 29. 2. 2012 k problematice 

prodeje pozemku parc .č. 480 v k. ú. Svatý Kopeček. 

5. 9. 2012 Mgr. Zdislav Doleček  Mmol odbor sociálních věcí odd. soc. služeb - vedoucí 

- zaslané podrobné informace o založení klubovny pro seniory a plánovaného vzniku 

klubu pro seniory v naší městské části. 

5. 9. 2012 Ing. Stanislav Černý  KMČ č. 25 – místopředseda 

- zaslané informace o postupech naší komise ve věci založení klubu pro seniory 

v minulosti (minulá volební období). 

5. 9. 2012 Pavla Holubčíková,  DiS. TSMO a.s. – asistentka ředitele společnosti 

  - zaslaný plán prací TSMO a.s. na měsíc září 2012. 

7. 9. 2012 Mgr. Zdislav Doleček  MmOl odbor sociálních věcí odd. soc. služeb - vedoucí 

- zaslané další informace k založení klubovny pro seniory a plánovaného vzniku klubu 

pro seniory v naší městské části. 

10. 9. 2012 Pavel Snášel   MmOl OVVI – webmaster 

  - zaslané informace o zveřejnění zápisu KMČ č. 25 na webové prezentaci SMOl. 

14. 9. 2012 RNDr. Iva Lakomá  MmOl OVVI odd. DP a KMČ 

- přeposlaná elektronická korespondence od Ing. Karel Dreiseitl MmOl odbor živ. 

prostředí. 

- zaslaný požadavek o zveřejnění informací ve věci řízení EIA záměr o vybudování 

Parkoviště ZOO Svatý  Kopeček 

19. 9. 2012 Vladimír Čech TSMO a.s. – obchodní zástupce 

- zaslané informace o dalším postupu ve věci řešení problematiky oprav komunikací 

v naší městské části. 

20. 9. 2012 Ing. Jan Dostál  SMOL – člen RMO 

- zaslaná dodatečná písemná omluva za nemožnost být přítomen na mimořádném 

veřejném jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012 s ohledem na časovou zaneprázdněnost. 

21. 9. 2012 Ing. Simona Kladrobová Krajský úřad olomouckého kraje odbor živ. prostředí 

- zaslaný požadavek na pomoc při řešení problematiky rozplánování veřejného jednání 

v naší městské části ve věci záměru ZOO Svatý Kopeček a s tím spojené posuzování 

vlivů na životní prostředí. 

21. 9. 2012 Iva Škríbová  MmOl odbor majetkoprávní, odd. majetkového řízení a prodeje   

                        domů 

- zaslané informace o provedeném kontrolním dnu dne 29. 8. 2012 ve věci pronájmu části 

pozemku parc. č. 234 v k. ú. Svatý Kopeček. v majetku SMOL. 

21. 9. 2012 Ing. Stanislav Černý KMČ č. 25 – místopředseda 



- zaslané informace a připomínky o dalším postupu ve věci řešení problematiky oprav 

komunikací v naší městské části v tomto kalendářním roce. 

21. 9. 2012 Ing. Stanislav Černý KMČ č. 25 – místopředseda 

  - přeposlaný e-mail od Vladimíra Čecha TSMO a.s. – obchodní zástupce 

  - zaslaný přepracovaný rozpočet plánu oprav komunikací v tomto kalendářním roce. 

24. 9. 2012 Mgr. Vladimír Puhač  MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd. 

- zaslané informace o možnosti navýšení finančních prostředků na provedení celkových 

realizací oprav komunikací v naší městské části. 

24. 9.2012 Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslaná odpověď ve věci řešení pozemku u parc. č. 611v k. ú. Svatý Kopeček v majetku 

SMOL. 

25. 9. 2012 Mgr. Vladimír Puhač  MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd. 

- zaslaný požadavek na pomoc při pátrání po pohřešované osobě – žádost o vyhlášení 

v místním rozhlase. 

 

7. Odeslaná elektronická korespondence: 
 

3. 9. 2012 Ivo Studeník  MmOl odbor majetkoprávní, odd. majetkového řízení a prodeje    

                       domů  

                       - zaslaná předběžná odpověď ve věci dalšího postupu (projednávání) problematiky    

                       plánovaného prodeje nemovitostí (fotbalové hřiště). 

5. 9. 2012 Iva Škríbová  MmOl odbor majetkoprávní, odd. majetk. řízení a prodeje domů 

- zaslaný požadavek na vyjádření ve věci pronájmu pozemku SMOL parc. č. 234 v k. ú. 

Svatý Kopeček (vedle budovy pošty). 

6. 9. 2012 Pavla Holubčíková DiS. TSMO a.s. – asistentka ředitele společnosti 

  - zaslané poděkování za dodatečné zaslání plánu prací TSMO a.s. na měsíc září 2012. 

9. 9. 2012 Marta Čapková  KMČ č. 25 – tajemník 

- zaslaný zápis jednání KMČ č. 25 ze dne 6. 8. 2012 pro potřeby rozeslání občanům a 

členům naší KMČ. 

10. 9. 2012 Martin Novotný  SMOL – primátor 

- zaslaná pozvánka na mimořádné veřejné jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012. 

10. 9. 2012 JUDr. Martin Major  SMOL – náměstek primátora 

- zaslaná pozvánka na mimořádné veřejné jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012. 

10. 9. 2012 RNDr. Ladislav Šnevajs SMOL – náměstek primátora 

- zaslaná pozvánka na mimořádné veřejné jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012. 

10. 9. 2012 Ing. Jan Dostál  SMOL – člen RMO 

- zaslaná pozvánka na mimořádné veřejné jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012. 

10. 9. 2012 Ing. Jan Bednář  KMČ č. 21 - místopředseda 

- zaslaná pozvánka na mimořádné veřejné jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012. 

a požadavek na zveřejnění na vývěsce v městské části Radíkov. 

10. 9. 2012 Marta Čapková  KMČ č. 25 – tajemník 

- zaslaná pozvánka na mimořádné veřejné jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012. 

   pro potřeby rozeslání občanům nejen naší městské části. 

10. 9. 2012 Ing. Marta Filipcová  KMČ č. 2 – pověřená osoba řízením komise 

- zaslaná pozvánka na mimořádné veřejné jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012. 

a požadavek na zveřejnění na vývěsce v městské části Droždín. 

10. 9. 2012 Pavel Snášel   MmOl OVVI – webmaster 

- zaslaný zápis jednání KMČ č. 25 ze dne 6. 8. 2012 pro potřeby zveřejnění na webové 

prezentaci SMOL.     

10. 9. 2012 Pavel Snášel   MmOl OVVI – webmaster 

  - zaslané poděkování za zveřejnění zápisu KMČ č. 25 na webové prezentaci SMOL. 

12. 9. 2012 Martin Novotný  SMOL – primátor 

- zaslané informace ve věci mimořádného veřejného jednání KMČ č. 25 zejména 

nemožnosti účasti na tomto jednání s ohledem na probíhající zahraniční služební cestu a 



informace o postupu při vyvolání mimořádného veřejného jednání jednotlivých KMČ. 

Požadavek na omluvu před občany a členy KMČ č. 25 při samotném jednání a vysvětlení 

všech okolností neúčasti. 

13. 9. 2012 Mgr. Vladimír Puhač  MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí 

- zaslané informace o mimořádné veřejné jednání KMČ č. 25 dne 13. 9. 2012. 

14. 9. 2012 Vladimír Čech TSMO a.s. – obchodní zástupce 

  - zaslaný požadavek ve věci rozpočtu pro realizaci oprav komunikací v naší městské  

                        části. 

14. 9. 2012 Marta Čapková   KMČ č. 25 – tajemník 

  - přeposlaná korespondence od Ing. Karla Dreiseitla MmOl odbor živ. prostředí 

korespondence ve věci řízení EIA záměr o vybudování Parkoviště ZOO Svatý Kopeček. 

  - požadavek na rozeslání všem členům KMČ č. 25. 

14. 9. 2012 Marta Čapková   KMČ č. 25 – tajemník 

zaslaný plán prací TSMO a.s. na měsíc září 2012 pro  potřeby rozeslání všem občanům a 

členům KMČ č.25. 

17. 9. 2012 Ing. Ivo Tichý   MmOl odbor investic – odd. přípravy 

  - zaslané požadavky na realizaci investičních akcí v naší městské části pro rok 2013. 

18. 9. 2012 Mgr. Vladimír Puhač  MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí 

- zaslaný dotaz ve věci dalšího postupu při požadavku na budoucí odvolání předsedy 

KMČ č. 25. 

22. 9. 2012 Ing. Stanislav Černý KMČ č. 25 – místopředseda 

- zaslaný požadavek na převzetí řešení problematiky pronájmu části pozemku parc. č. 234 

v k. ú. Svatý Kopeček s ohledem na možný střet zájmů ze strany předsedy KMČ č. 25. 

24. 9.2012 Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslané informace o dalším postupu při řešení problematiky pronájmu části  pozemku u 

parc. č. 611v k. ú. Svatý Kopeček  v majetku SMOL a informace o předání řešení této 

problematiky místopředsedovi KMČ č. 25 panu Ing. Stanislavu Černému s ohledem na 

možný střet zájmů předsedy KMČ č. 25 při řešení věci. 

24. 9. 2012 RNDr. Jan Holpuch Ph. D SMOL – náměstek primátora  

- přeposlaná korespondence Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – 

vedoucí odboru - zaslané informace o dalším postupu při řešení problematiky pronájmu 

části  pozemku u parc. č. 611v k. ú. Svatý Kopeček  v majetku SMOL a informace o 

předání řešení této problematiky místopředsedovi KMČ č. 25 panu Ing. Stanislavu 

Černému 

25. 9.2012 Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslané kontaktní údaje na místopředsedu naší KMČ pro potřeby další komunikace a 

řešení daných problematik. 

25. 9. 2012 Ing. Stanislav Černý KMČ č. 25 – místopředseda 

- zaslaný požadavek na převzetí řešení problematiky pronájmu části pozemku parc. č. 611 

v k. ú. Svatý Kopeček s ohledem na možný střet zájmu ze strany předsedy KMČ č. 25. 

26. 9.2012 Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslané informace o dalším postupu při řešení problematiky pronájmu části pozemku u 

parc. č.234 k. ú. Svatý Kopeček  v majetku SMOL a informace o předání řešení této 

problematiky místopředsedovi KMČ č. 25 panu Ing. Stanislavu Černému s ohledem na 

možný střet zájmů předsedy KMČ č. 25 při řešení věci. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin.         

Příští schůze KMČ č. 25 bude 5. 11. 2012 v 19:00 hodin 

Zapsala dne 1. 10. 2012 Marta Čapková 

Zpracoval dne 4. 11. 2012 Jan Řehák 

 

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

 

Jan Řehák 


