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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 8.4.2009:
Členové komise jednání přítomni:

Členové komise nepřítomni-omluveni:

Hosté:

1.

2.

3.

4.

Karel Bránka
Marta Čapková
Stanislav Černý Ing.
Zora Krejčí JUDr.
Karel Robenek Ing. – předseda KMČ
Jarmila Robenková Ing.
Vít Ticháček Ing.
Antonín Seidl
Stanislav Jeřábek
Miriam Tajmrová Mgr.
Kleiner Ing., ředitel olomouckých hřbitovů
František Prášil,občan Sv.Kopečka

Projednáno:
Ředitel olomouckých hřbitovů informoval členy komise o omezení pohřbívání do země na hřbitovech na Sv.Kopečku
(jedná se o část starého hřbitova od márnice ke kapli jen od hlavního vstupu vlevo od ústřední cesty) a o zájmu
Magistrátu obnovit povolení i na zakázanou část,což si však vyžádá nemalé náklady na geologický průzkum.Požádal členy
komise o stanovisko.Z důvodu,že v uvedené části jsou hroby a hrobky dříve založené občany Sv.Kopečka,kde je stále
zájem tyto využívat, KMČ tímto žádá Magistrát o povolení v dané lokalitě pohřbívat do země a v případě,že průzkumem
bude zjištěno,že hroby jsou zaplaveny vodou zajistit odvodnění hřbitova do nové kanalizační sítě.Komise má zájem,aby
bylo možno pohřbívat do země na celém hřbitově.Předseda KMČ požádal ředitele hřbitovů o instalaci chybějící branky
v zadní části starého hřbitova a opravu hřbitovní zdi v ul.Darwinové,kde je nutná i likvidace náletových dřevin za zdí
hřbitova, které zídku narušují.Ředitel přislíbil nápravu,dle finančních možností.Dále členové komise požadují častější
vývoz kontejneru na hřbitovní odpad.K tomu ředitel informoval,že hřbitovní odpad činí v kontejneru maximálně 20%,
ostatní je odpad ze zahrad,především na jaře ořez větví.Olomoucké hřbitovy nemají prostředky na častější odvoz
odpadu,je proto nutné informovat občany,že naplňování kontejneru jiným než hřbitovním odpadem je zakázáno pod
pokutou.
Občan pan František Prášil přišel do komise podpořit návrh KMČ o vybudování víceúčelové sportovní haly s krytým
bazénem s celoročním využitím pro různá sportovní odvětví mezi ulicemi Křičkova a Radíkovská na pozemku města,kde
je v současnosti fotbalové hřiště.Pan Prášil navrhuje,aby hala byla projektována jako ekologická nízkoenergetická stavba
s vytápěním biomasou,na což je možné požadovat dotaci z EU.
Kontrola úkolů z minulých jednání:
Ing.Černý – otázka kolaudace kanalizace a možnosti napojení jednotlivých nemovitostí,jednal na Magistrátu
s Ing.Dedkem, do 20.5.2009 budou prováděny úpravy,nedodělky,propadlé komunikace apod. Členové komise
upozorňují na zápach,který je cítit z kanálových vstupů,řešením by byly pevné kryty. Dle firmy VCES bude odstraněn
zápach až po 100% napojení.Předseda komise jednal s Ing.Grulichem (Česká vodárenská a.s.),povolení k napojování
bude vydáváno až po kolaudaci.Připojení provádí každý majitel nemovitosti na své náklady a to na základě České
vodárenské společnosti, které je nutné předložit vypracovaný projekt a územní souhlas.
Pan Jeřábek informoval předsedu KMČ o jednání na Dopravní komisi Rady města.Jednalo se o opravy komunikací po
výstavbě kanalizace.Na Sv.Kopečku se jedná o ul.Holubova-vozovkaod ul.Dvorského až ul.Menšíkova,ul.Dvorského –
chodník-Hospic levá strana směrem na Radíkov až npo Darwinovu, ul.Dvorského – chodník od zastávky MHD bazilika po
ul.Kovařovicovou (pravá strana) na Radíkov, ul.Radíkovská – chodník (pravá strana) na Radíkov od ul.Křičkovy.
Pan Seidl a Ing.Robenková– od počátku roku návštěvy 7 jubilantů, úkol trvá.
Ing.Robenek - žádosti o prodloužení noční linky autobusu MHD na Sv.Kopeček,Radíkov a Lošov byly zaslány odboru
dopravy MmOl,odboru vnějších vztahů MmOl a kopie žádosti předal pan Jeřábek na dopravní komisi,jejímž je členem.
Došlá korespondence z Magistrátu:
Odbor vnějších vztahů a informací,ved.odd.KMČ a DP:
KMČ zaslány na vědomí 4 objednávky z prostředků KMČ na r.2009:
Firma Zvěř – oprava zdí vč.oškrabání a nátěrů autobusových čekáren na Sv.Kopečku.
MODOS s.r.o. – kamenivo vč.dopravy na hřiště na malou kopanou.
Moravel a.s. – 10 ks overball,2 ks karimatky sobic,3 míčeMicVol.
Tenis Plus s.r.o. – 8 dóz tenisových míčů.
Odbor stavební,odd. státní správy na úseku pozemních komunikací:
Na vědomí zasláno rozhodnutí o povolení zvláštní užívání místní komunikace v ul.Kovařovicova od č.3 po č.9 v termínu
2.3.-30.4.09,z důvodu „rekonstrukce a dobudování stokové sítě II.část“.
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Odbor dopravy,odd. integrovaného dopravního systému:
Na vědomí zaslán dopis KMČ č.21-Radíkov ve věci Změny jízdního řádu linky č.11.V bodě 3 požadavek na zavedení
nočního spoje linky č.11 s odjezdem od hlavního nádraží v 0.55 směr Samotíšky dále i do směru Sv.Kopeček,Radíkov a
Lošov (stejnou připomínku uplatnila i KMČ Sv.Kopeček). – nelze realizovat s ohledem na konstrukci nočních linek.
Odbor majetkoprávní:
Žádost o odkup pozemků pod trafostanicemi,žadatel ČEZ Distribuce a.s.
Žádost o souhlas s umístěním informační tabule Fort Radíkov na Sv.Kopečku proti vchodu do ZOO,žadatel Ing.Jan
Bednář,Fort Radíkov o.s.
KMČ k oběma žádostem projevila souhlas.
Odbor životního prostředí:
Ing.Plachý rozeslal harmonogram svozu biologického odpadu.Celá akce je nedomyšlená,neboť domácnosti které
nepožadovaly nádobu na bioodpad mají potřebu na odvoz komunálního odpadu každý týden,stejně tak školy,restaurace
a ústavy.KMČ žádá o vypracování kriterií svozu v souladu se zákonem.
Ostatní došlá korespondence:
Policie české republiky,Krajské ředitelství Severomoravského kraje-priority pro rok 2009.Bude uloženo u předsedy KMČ.
Dopravní projektování spol. s r.o.středisko Olomouc - Záznam z jednání dne 20.3.09,Stavba chodníky 2009 zak.č.
0901910. Z toho :Dvorského-Holubova (Sv.Kopeček): Předpokládá se vydláždění zeleného pásu mezi komunikací a
přilehlou zdí s napojením na stávající chodník v ul.Dvorského.Ukončení chodníku bude prověřeno projektantam.KMČ
požaduje provedení chodníku až na úroveň vchodu do ZŠ.
Technické služby města Olomouce,a.s.:Zaslán harmonogram-přehled činností v měsíci dubnu 2009 (bude vyvěšen na
vývěsce),dále zaslán přehled jarních sběrových sobot (na Sv.Kopečku 25.4.09),informace o přestěhování provozovny
odpadového hospodářství a dopravy do areálu při ul.Libušina v Olomouci-Chvalkovicích.
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,
poskytování informací k zamýšleným akcím na Sv.Kopečku,zvláště týkající se škol a sport. areálů,
zajistit nutné opravy hřbitovů na Sv.Kopečku (chybí branka na starém hřbitově),
instalace měřičů rychlosti na ul.Radíkovská,
nutná oprava veřejného WC na Sadovém náměstí,
vzhledem k tomu,že bylo obnoveno parkoviště u fojtství,žádáme,aby byl urychleně vyznačen přechod od parkoviště přes
Dvorského ulici,neboť nastává období školních zájezdů.Denně na tomto parkovišti parkuje cca 40 autobusů
s dětmi.Doporučujeme,aby osvětlení bylo instalováno dodatečně,neboť v noci na tomto parkovišti nikdo neparkuje a
osvětlení nemá význam.
Různé:
Nutné opravy komunikací vzniklé v důsledku prací na kanalizačních sítích:Sadové nám.,pod bazilikou,naproti vchodu do
Lachovy cukrárny, na ul.Radíkovská propadlý chodník ve vjezdu do nemovitosti č.15.
Občané Sv.Kopečka si stěžují na chybné doručování zásilek Českou poštou.
Na základě požadavku KMČ Radíkov požadujeme instalaci bankomatu na městské budově u pošty.
Úkoly do příštího jednání KMČ:
Ing.Černý a Ing.Robenek se zúčastní kolaudačního řízení pro kanalizaci.Termín stanoví odb.investic SMOl.
Pan Jeřábek projednat na dopravní komisi urychlené vyznačení přechodu u fojtství a noční linku autobusu č.11,která
byla zamítnuta.
Mgr.Tajmrová a paní Čapková– hlášení místního rozhlasu dle potřeby.
Pan Seidl a Ing.Robenková– návštěvy jubilantů.
JUDr.Krejčí zjistit informaci o stavu instalace mříží na schodech do ambitu.
Příští jednání KMČ 6.5.2009 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Ing.Robenková 8.4.2009.
Ing. Karel Robenek
předseda KMČ č.25

