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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

Nám. Sadové č. p. 7 Olomouc - Svatý Kopeček 779 00 

 

ZÁPIS 

 Z PRAVIDELNÉHO VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ 

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 

OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

ZE DNE 2. 9. 2013 
zahájení jednání v 19:00 hod. 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 

 

Ambrož Radek 

Bránka Karel 

Čapková Aneta - asistentka předsedy KMČ 

Čapková Marta  - tajemník KMČ 

Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ 

Řehák Jan   - předseda KMČ 

Ticháček Vít, Ing. 

Zvěř Evžen  

 

OMLUVENI: 

 

Bránka Karel 

Jeřábek Stanislav 

Macková Dagmar 

 

HOSTÉ: 

 

Mjartanová Michaela, občanka městské části Olomouc – Droždín. 

Kubík Milan, občan městské části Olomouc – Svatý Kopeček. 

Valihrach Jiří,  občan městské části Olomouc – Svatý Kopeček  - zástupce společnosti 

CRPR, o.p.s. 

 

KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček byla v průběhu celého pravidelného veřejného 

jednání na základě jednacího řádu KMČ schváleného RMO usnášeníschopná. 
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1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ: 

 

Zveřejnění jednotlivých informací pro občany naší městské části proběhlo formou 

umístění do vývěsních skříní, elektronickou formou na facebookovém profilu KMČ č. 25 a 

rozesláním do jednotlivých emailových schránek. 

Vše proběhlo dle požadavků jednotlivých zainteresovaných odborů MmOl a předsedy 

KMČ č. 25. 

 

V měsíci srpnu nebyli navštívení žádní jubilanti. 

 

2. PROJEDNÁVANÁ PROBLEMATIKA: 

 
1) KMČ č. 25 upozorňuje na problematiku pravděpodobně nevyjasněných majetkových 

poměrů na pozemku parc. č. 236 v k. ú. Svatý Kopeček v soukromém vlastnictví. V 

minulosti mohlo dojít k nepřesnému geometrickému zaměření tohoto pozemku. Věc bude 

řešena s MmOl, odborem majetkoprávním, který bude požádán, aby tuto věc prověřil s 

ohledem na skutečnost, že sousedící pozemek je v majetku SMOl. 

2) KMČ č. 25 stále projednává řešení problematiky neudržovaného pozemku parc. č. 236  v 

k. ú. Svatý Kopeček. Věc je průběžně řešena s MmOl, odborem životního prostředí, odd. 

péče o zeleň. 

3) Předseda KMČ č. 25 obdržel z MmOl OVVI, odd. DP a KMČ dne 19. 8. 2013 

elektronickou korespondenci - požadavek na sdělení informací ze strany KMČ č. 25 ve 

věci dalšího plánovaného postupu při řešení problematiky budoucího využití pozemku a 

budovy fotbalového hřiště. 

Dne 21. 8. 2013 byly zpět zaslány předběžné informace - plán KMČ č. 25 ve věci dalšího 

postupu při řešení problematiky budoucího využití pozemku a budovy fotbalového hřiště. 

4) Jednání naší KMČ č. 25 navštívil pan Jiří Valihrach, zástupce společnosti CRPR, o.p.s., 

která se na základě žádosti vedené na SMOl uchází o možnost pronájmu nemovitostí v 

naší městské části, a to budovy a pozemku fotbalového hřiště. Jmenovaný všechny 

přítomné informoval o dalších krocích, které činí v této věci včetně informací o podpoře 

ze strany některých občanů naší městské části. 

5) KMČ č. 25 požádá MmOl, odbor majetkoprávní o odebrání vzorků vody z obou vodních 

nádrží (rybník) v naší městské části. Výsledky těchto rozborů poslouží pro další jednání 

ve věci problematiky napojení některých domácností v naší městské části na kanalizační 

a stokovou síť. 
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6) V plánu nutných oprav komunikací v naší městské části v tomto kalendářním roce došlo 

po konzultaci s MmOl, odborem dopravy k několika změnám a to s ohledem zejména na 

nevyjasněné majetkové poměry u pozemků v blízkosti bytovek na ul. B. Dvorského. Také 

dále došlo k zrušení akce – oprava komunikace v blízkosti sousoší sv. Jana 

Nepomuckého na náměstí Sadovém v naší městské části u této akce došlo ke zrušení 

s ohledem na skutečnost, že v současnosti nebude ještě realizována s touto opravou 

spojená výsadba nové dřeviny (lípa). Nevyčerpané finanční prostředky z těchto akcí 

budou vhodně využity při realizaci jiné opravy místní komunikace na Svatém Kopečku. 

7) KMČ č. 25 tímto informuje, že již byly realizovány ořezy dřevin v ul. Holubova v 

bezprostřední blízkosti nového svatokopeckého hřbitova, kdy větve těchto dřevin již 

zasahovali do jednotlivých pomníků na tomto hřbitově. KMČ č. 25 zažádala o provedení 

těchto prací TSMO a.s. hlavně na základě požadavků občanů nejen naší městské části, 

ale také městské části Olomouc – Droždín. KMČ č. 25 tímto děkuje Ing. Andree 

Steigerové z MmOl, odboru životního prostředí, odd. péče o zeleň, a paní Mgr. Sabině 

Kořínkové z TSMO a.s. – technik údržby za pomoc při řešení problematik spojených s 

trvalou celoroční údržbou zeleně v naší městské části. 

8) KMČ č. 25 zaslala elektronickou korespondenci vedenou na tajemníka MmOl ve věci 

požadavku na pomoc při řešení problematiky napojení domácností v naší městské části 

na kanalizační a stokovou síť. 

9) Někteří členové vedení KMČ č. 25 v případě dalšího neřešení problematiky s napojením 

některých domácností v naší městské části na kanalizační a stokovou síť budou již 

okolnostmi nuceni podat trestní oznámení na neznámého pachatele zejména s ohledem 

na znečišťování kanalizační a stokové sítě a věci s tímto bezprostředně související. 

10) KMČ opakovaně upozorňuje na nutnost instalace odpadkových košů na psí exkrementy, 

a to plošně na několika místech na Svatém Kopečku. 

11) KMČ č. 25 informuje o realizaci opravy stanoviště na tříděný odpad v ul. nám. Sadové v 

bezprostřední blízkosti vchodu do budovy pošty. KMČ č. 25 tímto děkuje Mgr. Vladimíru 

Puhačovi z MmOl OVVI, odd. DP a KMČ za zrealizování této akce, kdy byly velice 

vhodně uvolněny prostředky přímo z rozpočtové kapitoly určené pro jednotlivé KMČ. 

12) KMČ č. 25 na základě poznatků občanů naší městské části upozorňuje na problematiku 

pálení zbytků odpadu a s tím spojené obtěžování občanů silným zápachem. 

13) Pobočka Pošty s. p. na Svatém Kopečku nebyla dle plánu uzavřena po jednání KMČ č. 

25 s vedením oblastních poboček v Olomouci a dále také s vedením regionu Severní 

Morava, ředitelstvím v Ostravě. Provozní doba byla zachována v dopoledních hodinách 

od 8.00 do 12.00 hod denně v pracovní dny. Občané byli informováni zveřejněním na 

vývěsní skříni naší KMČ na Sadovém náměstí. KMČ č. 25 tímto děkuje vedení České 

pošty s. p. za pomoc při řešení této věci. 

14) Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné o zaslané elektronické korespondenci 

ve věci schváleného povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul. K Hájence 

v naší městské části ze strany svatokopeckého občana pana Petra Strniska, který bude 

část pozemku v majetku SMOl využívat pro potřeby provozu prodejního stánku. 
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15) V problematice opakovaného dlouhodobého požadavku KMČ č. 25 ve věci kompletní 

opravy zídky u svatokopeckého Hospice bude nejprve vypracován posudek a následně 

dojde k zpravování PD. Tato věc byla řešena při místním šetření se zástupci MmOl OVVI 

a MmOl, odboru investic na místě samém za účasti předsedy KMČ č. 25. 

16) KMČ č. 25 tímto opakovaně upozorňuje na nedořešený požadavek na úklid pozemku v 

majetku SMOl a ve správě SNO a.s. za budovou pošty v ul. B. Dvorského. 

17) KMČ č. 25 požádá (a to již opakovaně) SNO a.s. jako správce pozemku v majetku SMOl 

o údržbu dřevin na pozemku fotbalového hřiště. 

18) KMČ č. 25 projednávala další postup ve věci reklamace rekonstrukce krajské 

komunikace v naší městské části v ul. B. Dvorského a ul. Radíkovská. 

19) KMČ č. 25 opakovaně upozorňuje na nedořešenou problematiku vadné kanalizační 

vpusti na místní komunikaci v ul. Ústavní v naší městské části. 

20) KMČ č. 25 zašle informace – předběžný dotaz na sekretariát primátora SMOl ve věci 

termínu plánovaného osobního setkání primátora SMOl se svatokopeckými občany 

přímo v naší městské části s ohledem na skutečnost, že dne 22. 7. 2013 při osobní 

návštěvě na Svatém Kopečku projevil pan primátor Martin Novotný zájem o další setkání 

s občany a řešení problematiky plánovaného vybudování parkovacího domu u ZOO 

Olomouc a věcí spojených s problematikou parkování motorových vozidel v naší městské 

části. 

21) Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné o problematice pouličních prodejců v 

ul. Darwinova v bezprostřední blízkosti vchodu do ZOO Olomouc, kteří svým prodejem 

obtěžují všechny procházející návštěvníky Svatého Kopečka. Věc byla předběžně 

konzultována se zástupci (strážníky) MP Olomouc a telefonicky s MmOl odborem 

živnostenským. 

22) KMČ č. 25 také projednávala problematiku masivního plošného kácení lesních porostu v 

blízkosti naší městské části. 

23) Dne 5. 10. 2013 se uskuteční ve svatokopecké bazilice koncert cimbálové muziky  

Hradišťan a to  od 17:00 hod.  Akci pořádá Matice svatokopecká o. s. za finanční podpory 

SMOl. 

24) KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci (TZ 047 ze dne 19. 8. 2013) ve věci 

změny jízdních řádů linek DPMO a. s. od data 1. 9. 2013.  

25) KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci ve věci objednávky prací TSMO a. s. 

na měsíc září 2013 pro všechny městské části. 

26) KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci – pozvánku na veřejné pravidelné 

jednání ZMO plánované na termín dne 20. 8. 2013. 
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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 !!    

                           

Jednání bylo ukončeno v 20:30 hodin. 

Příští schůze  KMČ č. 25 bude dne 7. 10. 2013 v 19:00 hodin 

Zapsala dne:  2. 9. 2013 Marta Čapková 

Zpracoval dne:   21. 11. 2013 Jan Řehák 

 

 

 

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček Jan Řehák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci – Svatém Kopečku dne 21. 11. 2013 


