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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 8.7.2009:
Členové komise jednání přítomni:

Členové komise nepřítomeni-omluveni:

Karel Bránka
Stanislav Jeřábek
Marta Čapková
Karel Robenek Ing. – předseda KMČ
Jarmila Robenková Ing.
Antonín Seidl
Miriam Tajmrová Mgr.
Vít Ticháček Ing.
Stanislav Černý Ing.
Zora Krejčí JUDr.

Projednáno:
Kontrola úkolů z minulých jednání:
Pan Bránka jednal ve věci vyvážení košů na odpad s panem Zívalou na Technickách službách Olomouc který přislíbil
monitorováni situace na Sv.Kopečku a dle potřeby vývoz odpadu i ve dnech které nejsou uvedeny v harmonogramu
prací TS na měsíc červenec.
Ing.Robenek jednal s Mgr.Puhačem ve věci instalace mříží na schody do ambitu,dostal příslib vystavení objednávky
tak,aby do konce roku byly mříže nainstalovány.
Pan Seidl a Ing.Robenková– od počátku roku návštěvy 15 jubilantů, úkol trvá.
Mgr.Tajmrová a paní Čapková – hlášení místního rozhlasu dle potřeby,úkol trvá.
Došlá korespondence z Magistrátu:
Odbor stavební,odd. státní správy na úseku pozemních komunikací:
Rozhodnutí o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul.Menšíkova (havárie vodovodního
řádu),po dobu 15.6.-24.6.09,žadatel Veolia voda,Moravská vodárenská a.s.,KMČ na vědomí.
Odbor stavební,odd. pozemních staveb:
Kolaudační rozhodnutí po odkanalizování části povodí sběrače E D1-kanalizace Sv.Kopeček-přeložky plynovodu,kabelu
NN,přípojka NN-CS1 na pozemcích parcel k.ú.Sv.Kopeček povoleno užívání.
Odbor koncepce a rozvoje:
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Souboru změn č.XIX Územního plánu sídelního útvaru
Olomouc. Veřejné projednání návrhu s odborným výkladem se uskuteční 6.8.2009 v 15 hod. v zasedací místnosti odboru
koncepce a rozvoje MmOl Hynaisova 10 5.patro.K veřejnému nahlédnutí je návrh souboru změn vystaven od 22.6.do
6.8.2009 na veřejné vývěsce.
Odbor majetkoprávní:
Žádost o sdělení stanoviska k bezúplatnému převodu do majetku statutárního města Olomouce,část pozemku parc.č.
552/1 ostatní plocha o výměře cca 9 000 m² v k.ú.Sv.Kopeček.KMČ nemá k převodu nemovitosti žádné připomínky.
Odbor životního prostředí,odd.vodního hospodářství:
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby Sv.Kopeček,ul.Šeříková,rekonstrukce dešťové kanalizace –
část stoky R1KI,efektivní rozmístění kanalizačních vpustí.KMČ na vědomí.
Odbor investic:
Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2010,požadavky KMČ musí být doručeny na odbor investic do 4.9.2009.
KMČ projedná návrh na příštím jednání 5.8.09.
Odbor vnějších vztahů a informací,odd. komisí městských částí a detašovaných pracovišť:
Objednávky dle požadavku KMČ na kamenivo na hřiště na malou kopanou na Sv.Kopečku od fa MODOS s.r.o. a výsadbu
živého plotu v lokalitě Wolkerova vyhlídka na Sv.Kopečku od fa Alej Ing. Erik Hindoš.
℮mailové zprávy: požadavky občanů na kácení stromů a náhradní výsadby stromů,požadavky na obnovu vodorovného
dopravního značení (řeší hana.vacova@tsmo.cz ),umísťování čísel orientačních a popisných na budovy,ploty vč.označení
ulic řeší zákon §30 zák.č.128/2000 Sb.:Označení ulic provede obec na svůj náklad,vlastník nemovitosti je povinen strpět
bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice.Domovní čísla přiděluje odd.pozemních staveb v souladu s §3133,náklady hradí vlastníci budov.Typizované tabulky s orientačním a popisným číslem lze objednat u TIP STUDIA pasáž
Centrum v Olomouci.
2. Ostatní došlá korespondence:
 Technické služby města Olomouce,a.s.:Zaslán harmonogram-přehled činností v měsíci červenci 2009 (bude vyvěšen na
vývěsce). KMČ upozorňuje,že v harmonogramu není uveden výsyp košů na odpad ve volné dny.
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 Mgr.Horváth Peter velitel odd.MPOl ,℮mailová zpráva: zaslání kontaktů na MPOl a písemná reakce na jednání KMČ
3.6.09.Předseda KMČ reagoval na ,℮mail odpovědí se kterou seznámil členy KMČ.
 Písemné připomínky MUDR. Petra Venháče,zaznamenané Dr.Lakomou na detašovaném pracovišti MmOl,k otázce
odvozu biologického odpadu na Sv.Kopečku: jednostranné rozhodnutí vývozu komunálního odpadu z týdne na čtrnáct
dnů,kde je nyní možné vyvážet velké větve z ořezu stromů?,vývoz bioodpadu měl by být poskytován navíc a přitom
zachovat vývoz komunálního odpadu 1 x za týden,během léta se šíří z nádob na odpad zápach,z nádob lezou červy a jiný
hmyz.KMČ již v dřívějších zápisech poukazoval na tyto nepříznivé dopady vyvolané změnou ve svozech komunálního
odpadu,občané Sv.Kopečka platí stejnou sazbu jako obyvatelé centra Olomouce,kde je komunální odpad vyvážen
1xtýdně.KMČ tímto žádá o návrat k loňskému svozu odpadů.
 Smíšený pěvecký sbor RASTISLAV Blansko – nabídka koncertů.Nabídka bude předána JUDr. Krejčí pro Matici
Svatokopeckou.
3. 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,
 vyznačit přechod od parkoviště u Fojtství přes Dvorského ulici,
 instalace bankomatu na městské budově u pošty.
4. Různé:
 Po ukončené kanalizaci na Sv.Kopečku nebyly upraveny zelené plochy,KMČ žádá odbor životního prostředí o vysvětlení
zda tyto plochy byly ze strany MmOl od stavby převzaty,jde hlavně o ulice Radíkovská,Křičkova,Pod Hvězdou.
Svatý Kopeček ročně navštíví cca 500 tis. Návštěvníků, proto by měl Magistrát této lokalitě věnovat větší pozornost,
vždyť jde o vizitku města.Stav chodníků i stav zeleně je ve špatném stavu ve srovnání s jinými místními částmi
(např.Holice, kde tolik návštěvníků určitě nepříjde).
 KMČ se znovu obrací na Magistrát a žádá o vyjádření jak byla ošetřena smlouva s provozovatelem parkoviště u Fojtství,
které je na pozemku města. Parkoviště postrádá základní hygienické podmínky a podle toho to vypadá neutěšeně
v nejbližším okolí.Parkoviště je provozováno za úplatu a přitom neposkytuje parkujícím žádné služby.
 Městská vývěska u vchodu do budovy města kde je pošta,lékař,policie a dislokované pracoviště Magistrátu byla násilně
v noci vyvrácena.Po nahlášení Městské policii KMČ žádá o opravu.
 Kolaudační závady: KMČ žádá odd. vnějších vztahů o předání kolaudačních závad, vzniklých po realizaci kanalizačního
systému, Ing.Dedkovi na odd.investic MmOl.Sdělujeme,že závady byly zjištěny po přívalových deštích.Jedná se o tyto
závady:
 Chodník z kamenů od zastávky MHD bazilika výstup až po restauraci U Macků.Chodník je špatně vyspárován a při
deštích teče voda do nemovitostí na této ulici (Ing.Bernát a pan Lach).
 Travnaté plochy na Radíkovské ul. před nemovitostmi č.15,17,19,21 nebyly doplněny vrzstvou zeminy a osety
travním semenem.
 Vjezd do domu č.15 na Radíkovské ul. nebyl opraven penetračním nátěrem jak bylo dohodnuto při kolaudaci.
 Šeříková ul. se téměř po celé délce propadá v místě kde je položena kanalizace.
5. Úkoly do příštího jednání KMČ:
Pan Bránka bude monitorovat výsyp košů a v případě,že nebudou vysypávány bude jednat s 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 dne 5.8.2009 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Ing.Robenková 8.7.2009.
Ing. Karel Robenek
předseda KMČ č.25

