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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 5.8.2009:
Členové komise jednání přítomni:

Členové komise nepřítomni-omluveni:

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

Projednáno:
1.
Kontrola úkolů z minulých jednání:
Pan Bránka - vyvážení košů na odpad ,monitorováni ,úkol trvá.
Ing.Robenek - instalace mříží na schody do ambitu, jednal s Mgr.Puhačem, vystavení objednávky až dle finanční situace.
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.
2.
Došlá korespondence z Magistrátu:
Odbor stavební,odd. územně správní:
Sdělení stavebního úřadu,že přechod pro chodce na ul.Radíkovská v k.ú. Sv.Kopeček je v souladu s územním plánem
města Olomouce.
Odbor stavební,odd. státní správy na úseku pozemních komunikací:
Povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul.Radikovská 3,chodník-dlažba, za účelem vodorovné izolace domu,po
dobu 20.7.-26.7.09,žadatelka paní Emilie Vašíčková.
Odbor majetkoprávní:
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce,objekt bez č.p./č.e. v ul.Křičkova,
s pozemkem parc.č.531/2 zastavěná plocha o výměře 747m² v k.ú.Sv.Kopeček.Žadatel PhDr. Ilona Tandlerová
zřizovatelka Střední odborné školy ekonomiky a podnikání s.r.o.Škola má objekt s pozemkem pronajatý na dobu
neurčitou.Pokud se škola stane vlastníkem objektu může žádat o dotace a granty na nutné úpravy školy.Po projednání
KMČ nedoporučuje odprodej majetku města, objekt může být využíván pro občany Sv.Kopečka např.Klub
důchodců,zázemí sportovních klubů apod.
Odbor životního prostředí,odd.vodního hospodářství:
• Kolaudační rozhodnutí-povolení užívání stavby vodního díla „Odkanalizování části povodí sběrače E-UČS 1
Kanalizace Sv.Kopeček.
• Vydání stavebního povolení stavby Sv.Kopeček,ul.Šeříková,rekonstrukce dešťové kanalizace – část stoky
R1KI,efektivní rozmístění kanalizačních vpustí.KMČ na vědomí.
• Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací na vodním díle rybník na ul.Dvorského Sv.Kopeček –
odbahnění rybníku.Odbahnění provede firma Ing.Pavel Krč – GEO SERVICE Konice.Předpokládaný termín dokončení
31.10.2009.
Odbor dopravy:
Na vědomí KMČ předána kopie dopisu pro odbor vnějších vztahů ve věci zřízení přechodů pro chodce na
Sv.Kopečku.Rada města Olomouce dne 30.6.09 souhlasila se zpracováním projektové dokumentace v ul.Radíkovská od
zastávky MHD a parkoviště k ul.Darwinova a následně i s jeho realizací.Souhlasila i s realizací přechodů v ul.Radíkovské
od prakoviště ve směru k ul.Šeříkové,poněvadž je na tento přechod již zpracován PD bude přechod zřízen v letošním
roce.
Odbor vnějších vztahů a informací,odd. komisí městských částí a detašovaných pracovišť:
Poslán harmonogram sběrových sobot – podzim 2009.Pro Sv.Kopeček byl stanoven termín 17.října 2009.KMČ žádá
posunutí termínu na pozdější dobu s ohledem na ořezy stromů až po opadání listí.
Odbor investiční:
Ing.Vlastimil Dedek vedoucí odd. ISk ℮mailem potvrdil předsedovi KMČ dohodnutou schůzku na Sv.Kopečku 30.7.09
k dořešení zelených ploch po kanalizaci.Schůzka se uskutečnila za účasti firmy VCES a bylo dohodnuto,že firma založí
trávníkové plochy u zastávky MHD ZOO,na Radíkovské ulici po obou stranách a u rybníka, na Ježkové ul.,na ul.Pod
Hvězdou a Šlikové ul. zejména u přečerpávací stanice.
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3.
Ostatní došlá korespondence:
Technické služby města Olomouce,a.s.:Zaslán harmonogram-přehled činností v měsíci srpnu 2009 (bude vyvěšen na
vývěsce). KMČ upozorňuje,že v harmonogramu není uveden výsyp košů na odpad ve volné dny. ℮mail od Ivana
Hansguta mistra OH TS ve věci úprav korun stromů v profilu vozovky a zvednutí průjezdní výšky na Kopečku u bytovek
v ul.E.F.Buriana,při vývozu odpadu větve poškozují vozidla.Pan Seidl upozorní úřad pro zastupování státu,který je
majitelem pozemků mezi bytovkami.
4.








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,
vyznačit přechod od parkoviště u Fojtství přes Dvorského ulici,
instalace bankomatu na městské budově u pošty.
Různé:
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.
Na hřišti ,které je pronajato současně s objektem Střední odborné škole,nebyla dosud pokosena tráva.KMČ žádá
odbor vnějších vztahů o sjednání nápravy s pronajímatelem.
Kolaudační závady: KMČ opět žádá odd. vnějších vztahů o písemné předání zjištěných kolaudačních závad,
vzniklých po realizaci kanalizačního systému, Ing.Dedkovi na odd.investic MmOl. Jedná se o tyto závady:
Chodník z kamenů od zastávky MHD bazilika výstup až po restauraci U Macků.Chodník je špatně vyspádován 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 vrstvou 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.
Propadlá komunikace na ul.Dvorského u restaurace Fojtství a na ul.Holubové před vchodem do školy.
Na ulici Šlikova je nutné upravit okolí přečerpávací stanice.

6.
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– v srpnu návštěvy 2 jubilantů.
Ing.Robenek – projedná s Mgr.Puhačem osazení mříží do ambitu.
Příští jednání KMČ dne 2.9.2009 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Ing.Robenková 5.8.2009.
Ing. Karel Robenek
předseda KMČ č.25

