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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 
Nám. Sadové č. p. 7 Olomouc - Svatý Kope ček 779 00 

 
ZÁPIS  

 Z PRAVIDELNÉHO VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ 
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

ZE DNE 4. 11. 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 
Jeřábek Stanislav 
Řehák Jan   - předseda KMČ 
Zvěř Evžen  

 
OMLUVENI: 
 
Macková Dagmar 
Ticháček Vít, Ing. 
 
HOSTÉ: 
 
Mjartanová Michaela – předseda občanského sdružení Curibund 
 
KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček byla v průběhu celého pravidelného veřejného 
jednání usnášení schopná. 
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1. KONTROLA ÚKOL Ů Z MINULÝCH JEDNÁNÍ: 
 

        Hlášení v měsíci říjnu proběhlo dle aktuálních potřeb. 
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 e-mailových schránek. Vše proběhlo dle požadavků 
jednotlivých zainteresovaných odborů MmOl a předsedy KMČ č. 25. 

 
V měsíci říjnu slaví významné životní jubileum tito občané: 

 
Paní Marie Horká 

Paní Antonie Krajčí 
Pan Antonín Seidl 

 
2. PROJEDNÁVANÁ PROBLEMATIKA: 
 
1) Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné, že byl telefonicky kontaktován MmOl 

odborem životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství ve věci požadavku 
občana naší městské části na zrušení stanoviště tříděného odpadu v ul. Holubova 
v bezprostřední blízkosti kontejneru na hřbitovní odpad. 

KMČ č. 25 aktuálně projednávala problematiku vybudování dvou zcela nových sloupů 
VO a s tím tedy spojené osvětlení této části ulice právě s ohledem mimo jiné také na 
umístění stanoviště tříděného odpadu. 

KMČ č. 25 navrhuje z estetického důvodu realizaci výsadby dřevin v okolí tohoto 
stanoviště, kdy tímto krokem může dojít k optickému zakrytí nádob na tříděný odpad a 
také samotného kontejneru na odpad hřbitovní. 

Věc ohledně požadavku občana na zrušení stanoviště tříděného odpadu bude řešena 
dále v počátku příštího kalendářního roku. 

2) KMČ č. 25 zaslala dne 26. 10. 2013 elektronickou korespondenci panu Bc. Janu Večeřovi 
– MmOl – tajemník ve věci požadavku naší KMČ na další řešení problematiky napojení 
domácnostní na kanalizační a stokovou síť. 

3) Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné, že v prostoru před kramářskými 
boudami na Sadovém náměstí bude provedeno pokácení již nevegetativní dřeviny (hloh). 
Tyto práce budou realizovány ze strany občana naší městské části (kramář – 
spoluvlastník pozemku parc. č. 32/1 v k. ú. Svatý Kopeček) za dodržení všech 
bezpečnostních podmínek a včetně veškerého úklidu dřevné hmoty. Toto pokácení bude 
provedeno na základě předchozího písemného povolení MmOl odboru životního 
prostředí, oddělení péče o zeleň. 

4) KMČ č. 25 obdržela z MmOl odboru majetkoprávního přeposlanou elektronickou 
korespondenci ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc ve věci 
problematiky rozboru vzorků vody ve vodní nádrži u hřbitova (rybník). Pokud by se 
hodnocení provádělo dle výše uvedené legislativy, tak po stránce mikrobiologické oba 
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vzorky vyhovují hodnotám přípustného znečištění, dokonce by vyhovovaly i přípustným 
hodnotám uvedeným v tabulce 4 vyhlášky č. 61/2003 Sb. (pozor, jiné jednotky, výsledek 
nutno vynásobit 100x). 

Po stránce chemické je v rybníku u hřbitova překročena přípustná hodnota pro parametr 
celkový fosfor, což může indikovat znečištění z kanalizace a vyšší obsah fosforu může 
způsobovat přemnožení řas. 

Vzorek u hřbitova měl zahnívající zápach a částečně byl cítit pach po ropných látkách. 
Tento zápach může být někdy způsoben hnitím (velká vrstva bahna, malý přístup kyslíku) 
nebo opravdu voda obsahuje ropné látky. Toto by se ale muselo potvrdit dodatečnou 
analýzou. KMČ č. 25 požádá o provedení dodatečné analýzy vzorku vody. 

5) KMČ č. 25 obdržela dne 1. 10. 2013 přeposlanou elektronickou korespondenci z MmOl 
OVVI ve věci zpracovaného rozpočtu na provedení opravy povrchu asfaltového pláště 
v ul. Darwinova X ul. K Hájence, předseda KMČ č. 25 požádal na základě předchozí 
konzultace s TSMO a.s. – obchodní oddělení MmOl OVVI o navýšení finančních 
prostředků na realizaci nutných oprav komunikací v tomto kalendářním roce a to nad 
rámec částky 300 000,- Kč. Požadavek ze strany předsedy KMČ č. 25 byl na částku 
5000,- Kč včetně DPH, avšak rozpočet TSMO a.s. byl zpracován na částku 5000,- bez 
DPH. Předseda KMČ tedy dále jednal s vedením MmOl OVVI o možnosti poskytnou 
ještě další finanční prostředky (dofinancování rozdílu ceny bez DPH a s DPH). 

Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje panu Mgr. Vladimíru Puhačovi z MmOl OVVI, oddělení 
DP a KMČ za pomoc při řešení této problematiky – uvolnění – navýšení požadovaných 
finančních prostředků přímo z rozpočtové kapitoly určené pro jednotlivé KMČ. 

6) KMČ č. 25 zaslala dne 13. 10. 2013 elektronickou korespondenci vedenou na SNO a.s. 
ve věci opakovaného požadavku na dokončení úklidu pozemku parc. č. 234 v k. ú. Svatý 
Kopeček, který je v majetku SMOl. Jedná se o odstranění stavební suti tak, jak již KMČ č. 
25 požadovala v nedávné době a to opakovaně (uvedeno v minulých zápisech). 

7) KMČ č. 25 obdržela dne 4. 10. 2013 elektronickou korespondenci z MmOl odboru 
životního prostředí, oddělení péče o zeleň ve věci informovanosti naší KMČ o plánu 
provedení již opakované údržby dřevin v ul. Pod Hvězdou na základě předchozích 
požadavků naší KMČ.  

8) Předseda KMČ č. 25 zaslal na MmOl odbor dopravy, oddělení oprav komunikací 
elektronickou korespondenci - dotaz na další průběh ve věci dokončení nutných oprav 
komunikací dle plánu pro rok 2013. 

9) Předseda KMČ č. 25 rozeslal elektronicky na jednotlivé dotčené odbory MmOl, MP 
Olomouc a PČR - obvodní oddělení Velká Bystřice informace o plánu pořádání kulturních 
akcí v naší městské části na základě požadavku občanů – zástupců pořadatelů 
jednotlivých akcí. 

10) Dne 6. 10. 2013 předseda KMČ č. 25 zaslal elektronickou korespondenci vedenou na 
TSMO a.s. ve věci problematiky opravy kanalizační vpusti (kryt vpusti - mřížka) v ul. 
Ústavní. Tato korespondence byla zaslána s ohledem na skutečnost, kdy občan naší 
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městské části – žadatel o provedení opravy nebyl při osobním jednání s předsedou KMČ 
č. 25 spokojen s provedenou opravou ze strany TSMO a.s. Předseda KMČ č. 25 tímto 
informuje, že věc byla postoupena TSMO a.s. a dále tedy ze strany KMČ č. 25 není 
možný další posun v této věci. 

11) Předseda KMČ č. 25 zaslal dne 17. 10. 2013 na MmOl OVVI elektronickou 
korespondenci ve věci požadavku naší KMČ na doplnění názvů ulic a to plošně v naší 
městské části. Tato korespondence obsahovala také dřívější elektronickou 
korespondenci vedenou na MmOl odbor dopravy, oddělení dopravních opatření, kde 
KMČ č. 25 právě požaduje toto doplnění. Dále KMČ č. 25 obdržela dne 18. 10. 2013 
z MmOl OVVI elektronickou korespondenci – přeposlaný e-mail z MmOl odboru dopravy 
ve věci dalšího postupu při řešení tohoto požadavku. 

KMČ č. 25 tímto žádá občany o spolupráci při zpracování značení názvů ulic, kdy budou 
jednotliví občané - majitelé dotčených nemovitostí osloveni zástupcem naší KMČ a 
požádání o možnost umístění cedulí s názvem jednotlivé ulice na jejich vlastní 
nemovitosti (dřevěné, drátěné oplocení nemovitostí apod.). 

12) Předseda KMČ č. 25 zaslal dne 26. 10. 2013 elektronickou korespondenci vedenou na 
tajemníka MmOl pana Bc. Jana Večeře ve věci požadavku na pomoc při dalším řešení 
problematiky pořádání kulturních akcí v naší městské části, zejména pomoc při řešení 
problematiky údajného rušení nočního klidu při pořádání těchto akcí. 

Předseda KMČ č. 25 požaduje po vedení MmOl oficiální informace o podmínkách, které 
musí jednotlivý pořadatelé při plánování kulturních akcí splňovat, aby byla eliminována 
další vedení správních řízení proti těmto osobám, tedy zástupcům jednotlivých 
pořadatelů, ale také aby občan, který je oznamovatelem těchto údajných přestupků proti 
veřejnému pořádku, byl informován o věcech, které musí jednotliví zástupci pořadatele 
splňovat při plánovaní těchto kulturních akcí, a bylo v případě nesplnění těchto podmínek 
potom možné spravedlivě represivně jednotlivé osoby (pořadatele) postihovat ze strany 
MP Olomouc a PČR. 

13) Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné o skutečnosti, že byl opakovaně 
kontaktován zástupci sekretariátu primátora SMOl ve věci návštěvy primátora SMOl pana 
Martina Novotného na jednom z budoucích jednání naší KMČ tak, jak již bylo uvedeno 
v minulých zápisech. K osobní účasti primátora SMOl dojde pravděpodobně až v příštím 
kalendářním roce. Tak, jak již KMČ č. 25 informovala v minulých zápisech, o návštěvě 
budou občané informováni s dostatečným předstihem. 

Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje zástupcům sekretariátu primátora SMOl za pomoc při 
řešení této problematiky. 

14) Předseda KMČ zaslal dne 29. 10. 2013 elektronickou korespondenci vedenou na 
Hřbitovy města Olomouce a.s. ve věci požadavku naší KMČ na úklid stanoviště 
kontejneru na hřbitovní odpad, kdy byl realizován na základě předchozího telefonického 
hovoru vedeného na tuto společnost odvoz zcela přeplněného kontejneru, avšak 
s ohledem na jeho přeplnění došlo k znečištění bezprostředního okolí stanoviště. Dne 31. 
10. KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci, kde je naše KMČ informována 
přímo ředitelem této společnosti panem Ing. Igorem Kleinerem o sjednané nápravě v této 
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věci. Místo bylo ze strany přímo pana ředitele osobně zkontrolováno dne 30. 10. 2013 a 
bylo již zcela uklizené. 

Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje přímo panu Ing. Igoru Kleinerovi za osobní zájem o 
řešení této problematiky a za rychlou operativní spolupráci. 

15) Dne 23. 11. 2013 bude v prostoru parkovací plochy u restaurace Fojtství na ul. 
Radíkovská umístěn v čase od 8.00 hodin kontejner na bioodpad dle předchozího 
požadavku naší KMČ. Akce bude profinancována přímo ze strany MmOl OVVI, tedy z 
rozpočtové kapitoly určené pro jednotlivé KMČ. 

16) KMČ č. 25 projednávala problematiku rozšíření nádob na tříděný odpad na stanovišti v ul 
Holubova v bezprostřední blízkosti vchodu do místní ZŠ. 

Věc bude dále řešena s MmOl odborem životního prostředí, oddělení odpadového 
hospodářství. 

 

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 ukon čeno v 20:30 hodin.  

Příští sch ůze  KMČ č. 25 bude dne 6. 12. 2013 v 19:00 hodin  

Zapsala dne:  4. 11. 2013 Marta Čapková 

Zpracoval dne:   9. 1. 2014 Jan Řehák 

 

 

Předseda KM Č č. 25 Olomouc – Svatý Kope ček Jan Řehák 

 

V Olomouci – Svatém Kope čku dne 9. 1. 2014 


