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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 7.10.2009:

Členové komise jednání přítomni:

Členové komise nepřítomni-omluveni:

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

Projednáno:
1.
Kontrola úkolů z minulých jednání:
Pan Bránka - vyvážení košů na odpad ,monitorováni ,úkol trvá.K tomu pan Jeřábek:zjistil,že koše jsou vysypány a obsah
vyvezen až koše přetékají,pokud nejsou plné nedojde k výsypu obsahu.Nutno jednat s TS o nápravě.
Ing.Robenek - instalace mříží na schody do ambitu, realizace až dle finanční situace.
Pan Seidl a Ing.Robenková– od počátku roku návštěvy 20 jubilantů, úkol trvá.
Mgr.Tajmrová a paní Čapková – hlášení místního rozhlasu dle potřeby,úkol trvá.
2.
Došlá korespondence z Magistrátu:
Odbor životního prostředí:
Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně.žadatel PaeDr. Olga Němcová,místo záboru Svatý Kopeček, K
Hájence č.12 pozemek 608 po dobu 29.8.-31.8.2009 z důvodu napojení kanalizační přípojky.
Odbor dopravy,odd. oprav komunikací:
℮mail informace o dokončování prováděných oprav komunikací a chodníků odborem dopravy na Sv.Kopečku.
Primátor statutárního města Olomouce:
Informace o svolání 20.veřejného zasedání Zastupitelstva města Olomouce na pondělí 21.září 2009 od 9.00 hod. na
MmOl Hynaisova 10 Olomouc. Informace byla vyvěšena na vývěsce.
Odbor majetkoprávní,odd. infrastrukturního majetku:
℮mail k problematice čištění rybníku na Sv.Kopečku Radíkovská ul.
Odbor investic,odd. implementační skupina:
℮mail - Pozvánka na schůzku za účelem provedení kontroly odstranění nedostatků po kolaudaci kanalizace na
Sv.Kopečku na den 12.října 2009 za účasti zástupců fa VCES sraz v 9.00 hod na zastávce MHD U ZOO.Za KMČ se kontroly
účastní Ing.Černý,Ing.Robenek,Ing.Ticháček.
Odbor vnějších vztahů a informací,odd. KMČ:
℮mail – kopie dopisu ,který byl poslán panu Skřivánkovi,redaktorovi Olomouckého večerníku,ve věci nabídky sdělování
místních problémů v mediích.
℮mail – zaslána mapa Sv.Kopečka s vyznačením informačních tabulí ke korektuře.Členové komise připomínkovali
některé nedostatky,které budou zaslány zpět ℮mailem.
3.
Ostatní došlá korespondence:
Technické služby města Olomouce,a.s.:
Zaslán harmonogram-přehled činností v měsíci říjnu 2009 (bude vyvěšen na vývěsce). Přehled základních činností a
kontaktních spojení TSMO.
Městská policie velitel:
℮mail - Pozvánka na společnou schůzku věnovanou vzájemné diskuzi týkající se spolupráce KMČ a Městské
policie.Termín schůzky 1.10.2009 v 16.30 hod na služebně MP na Sv.Kopečku.Za KMČ č.25 se jednání zúčastnila
JUDr.Krejčí,která informovala členy KMČ o jednání.
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4.


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,
zajistit nutné opravy hřbitovů na Sv.Kopečku (chybí branka na starém hřbitově),
instalace měřičů rychlosti na ul.Radíkovská,
instalace bankomatu na městské budově u pošty.
KMČ 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 jiné služby (WC,umývárna apod.).








5.
•
•

•
•

Různé:
Pan Jeřábek podal informaci z jednání dopravní komise,zejména o zimní údržbě chodníků.
KMČ žádá MmOl o účast odpovědných zástupců k dané problematice odborů Životního prostředí , dopravy a
ekonomiky na veřejné schůzi občanů Sv.Kopečka svolané na den 25.listopadu 2009 na 18.00hod v zasedací
místnosti městského domu na Sv.Kopečku k jednání ve věci:

Zvýšení daně z nemovitostí,

Vývozy odpadů ze Sv.Kopečka,

Spojení MHD na Sv.Kopeček v nočních hodinách

Zimní údržba chodníků.
KMČ žádá MmOl o účast člena KMČ při kolaudaci chodníků nyní opravovaných na Sv.Kopečku.
Předseda KMČ Ing.Robenek podal informaci:
- K rekonstrukci kanalizace pro povrchové vody na Darwinově ulici,v letošním roce bude realizováno
zatrubnění příkop a kanalizační vpustě na Šeříkové a Darwinové ul.,v příštím roce na jaře bude provedena
povrchová úprava na ul.Darwinova a Jasmínová.
- Dolní rybník je v současné době vypuštěný,monitorováním bylo zjištěno,že je totálně zacpané odtokové
potrubí, které bude nejprve zprovozněno, potom bude provedeno odbahnění rybníku,vše by se mělo
stihnout do konce tohoto roku.

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 oznámení o sběrové sobotě a dalších aktuálních informacích.
Pan Seidl a Ing.Robenková– v říjnu návštěva 3 jubilantů.
Ing.Robenek – připraví veřejnou schůzi občanů na 25.11.2009.
JUDr.Krejčí – připraví jednání farnosti a KMČ s primátorem MmOl ve spolupráci s nám.Ing. Šnevajsem.
Pan Jeřábek – Projednat na Dopravní komisi realizaci chodníku spojujícího ul. Dvorského a Holubovu, na realizaci je
vypracovaný projekt, dle rozhodnutí Rady MmOl.
Ing.Černý – monitorovat realizaci odtoku povrchové vody na Darwinové ul. spádující do rybníka.
Příští jednání KMČ dne 4.11.2009 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Ing.Robenková 7.10.2009.
Ing. Karel Robenek
předseda KMČ č.25

