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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 3.6.2009:
Členové komise jednání přítomni:

Členové komise nepřítomeni-omluveni:
Hosté:

Stanislav Černý Ing.
Stanislav Jeřábek
Zora Krejčí JUDr.
Karel Robenek Ing. – předseda KMČ
Jarmila Robenková Ing.
Antonín Seidl
Miriam Tajmrová Mgr.
Vít Ticháček Ing.
Karel Bránka
Marta Čapková
Peter Horváth Mgr. Velitel odd. MP
Přemysl Mlčoch strážmistr MP

Projednáno:
1.

Zástupci Městské policie Olomouc přišli projednat a hájit činnost MP na Svatém Kopečku,k informaci o stížnostech
občanů Sv.Kopečka, uvedené v zápise KMČ ze dne 6.5.09. K tomu zástupci MP uvedli,že se mohou zabývat podněty
občanů se kterými se obrátí přímo na ně a které mají konkrétní podobu jednání v rozporu s legislativou,a to na kontakty:
- Tísňová linka, 24h, tel.č.156
- Operační středisko, 24h, tel.č. 585209540
- Velitel odd. MP Ol, Mgr. Horváth Peter, po-pá 6-14h tel.č. 585209530,mob.č.602782293,mail.velitel@mpolomouc.cz
- Služebna MPO Sv.Kopeček,úřední hodiny čt 14-17h tel.č. 585385419.
Zástupci MP požadují po KMČ zasílat mailem zprávy z jednání komise na výše uvedenou adresu.
Členové komise žádají velitele MP,aby zajistil pochůzky strážníků MP po komunikacích Sv.Kopečka,zejména na Sadovém
náměstí ve volné dny.Zástupci MP uvedli,že mají nedostatek zaměstnanců a proto nemohou provádět pochůzky neboť
jsou nasazeni i na řízení dopravy.

2.

Kontrola úkolů z minulých jednání:
Ing.Černý –kolaudace kanalizace proběhla dne 26.5.09,za KMČ zúčastnili se Ing.Černý,Ing.Ticháček,Ing.Robenek,
kolaudační závady budou odstraněny a koncem měsíce června bude možno napojit jednotlivé nemovitosti.Pokud bhude
potřebovat některý z majitelů provést napojení domácího odpadu na veřejnou kanalizaci nabízí se k tomu Mgr. Antonín
Vysloužil na tel. 736513230.
Pan Jeřábek – ve věci přechodů na Radíkovské ul. jednal s Ing.Michaličkou vedoucím odboru investic na MmOl,který
přislíbil pomoc s realizací přechodu u Fojtství,letos to nebude,není stavební povolení.Na přechod u zastávky MHD U ZOO
není projekt,komplikace s vyústěním do vjezdu k nemovitosti,navrhuje zařadit do plánu investic na příští rok samostatně
a návrh předat přímo Ing.Michaličkovi.Pokusit se dostat tyto přechody do jednání rady města.
Pan Jeřábek – k prodloužení linky nočního autobusu bude možné až před další změnou jízdního řádu MHD,projedná na
dopravní komisi.
Pan Seidl a Ing.Robenková– od počátku roku návštěvy 12 jubilantů, úkol trvá.
Mgr.Tajmrová a paní Čapková – hlášení místního rozhlasu dle potřeby,úkol trvá.
JUDr.Krejčí – mříž u schodů do ambitu, patřící premonstrátům,je nutné řešit problém elektroinstalace s majiteli
sousedních boudek.

3.

Došlá korespondence z Magistrátu:
Odbor stavební,odd. státní správy na úseku pozemních staveb:
Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvánka k jednání na kolaudaci odkanalizování části povodí sběrače E D1kanalizace Sv.Kopeček-přeložky plynovodu,kabelu NN,přípojka NN-CS1.Jednání spojené s místním šetřením se konalo
dne 2.6.2009,za KMČ se zúčastnil předseda Ing.Robenek.Bylo konstatováno,že realizace přeložek byla provedena bez
závad.
Odbor stavební,odd.státní správy na úseku pozemních komunikací:
Rozhodnutí k povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul.Darwinova 2,chodník,za účelem vybudování kanalizační
přípojky od 21.do 24.5.09,žadatel Mgr.Drahomíra Ditmarová.
Rozhodnutí k povolení zvláštního užívání silnice III/4432 ul.Dvorského od restaurace U Macků po křižovatku s ul.
Holubova, za účelem rekonstrukce a dobudování stokové sítě-II.část,od 7.do 27.5.09,žadatel SMO zastoupené VCES a.s..
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Rozhodnutí k dodatečnému povolení odstranění havárie vodovodního řádu v ul.Ježkova 4, od 21.4. do 30.4.09,žadatel
Veolia voda,Moravská vodárenská a.s.
4. Ostatní došlá korespondence:
 Dopravní projektování spol. s r.o.středisko Olomouc - Záznam z jednání pracovní schůzky-stavba chodníky 2009 dne
5.5.09 na odboru investic MMOL. Jednání se zúčastnil předseda KMČ,informoval členy komise o postupu prací na
vydláždění chodníku Dvorského-Holubova.
 Technické služby města Olomouce,a.s.:Zaslán harmonogram-přehled činností v měsíci červnu 2009 (bude vyvěšen na
vývěsce). KMČ upozorňuje,že v harmonogramu není uveden výsyp košů na odpad ve volné dny.
 Pan Břetislav Machala Šeříková 11.:dopis ze dne 20.5.09 ve věci odklizení nebezpečného odpadu z Jasmínové ul.Při
jednání KMČ bylo konstatováno,že recykláž,který byl na Jasmínovu ulici navezen, je zde jen dočasně než dojde ještě
v letošním roce k úpravám celého povrchu ulice v souvislosti s úpravou ul.Darwinova.Dopis je adresován na Magistrát
města Olomouce a bude předán na odbor vnějších vztahů.
5. 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,
 urychleně vyznačit přechod od parkoviště přes Dvorského ulici,neboť nastává období školních zájezdů,
 instalace bankomatu na městské budově u pošty.
6. Různé:
 Na Sv.Kopeček byly rozvezeny další barevné nádoby na tříděný odpad,je nutné aby tyto nádoby byly však pravidelně
vyváženy.Nádoby,které byly instalovány na konci Šeříkové ulice a občany byly přemístěny do ul.Jasmínové je nutné
přemístit do ulice Holubové ,blíže s křižovatkou s ul.Darwinovou, ke hřbitovní zdi,tak,aby mohly být využívány obyvateli
ul.Darwinovou,Pod Hvězdou a Ježkovou.
 Oprava podhledů na veřejném WC na Sadovém náměstí byla provedena.
 Na základě rozhodnutí rady byl předlážděn chodník na Dvorského ulici od zatáčky u restaurace U Macků až po poštu na
Sadovém nám.Podle rozhodnutí zbývá předláždit chodník na Dvorského a Radíkovské ul. až po ul.Darwinovu (levá strana
od města).
 Činnost KMČ č.25 Olomouc Sv.Kopeček mohou zájemci sledovat na internetu na webových stránkách města Olomouce
www.olomouc.eu, a na e-mailové adrese svatý.kopecek@seznam.cz.
7.

Úkoly do příštího jednání KMČ:
Pan Bránka navštíví pana Zívalu na Technických službách Olomouc ve věci výsypu košů na odpad,zvláště ve volné
dny,kdy se koše pravidelně nevyváží,což není uvedeno v harmonogramu prací TSO.
Mgr.Tajmrová a paní Čapková– hlášení místního rozhlasu dle potřeby.
Pan Seidl a Ing.Robenková– návštěvy jubilantů.
Ing.Robenek – projedná s Mgr.Puhačem osazení mříží do ambitu.

Příští jednání KMČ 8.7.2009 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Ing.Robenková 3.6.2009.
Ing. Karel Robenek
předseda KMČ č.25

