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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 4.11.2009:
Členové komise jednání přítomni:

Člen komise nepřítomen-omluven:
Hosté:

Bránka Karel
Čapková Marta
Černý Stanislav Ing.
Krejčí Zora JUDr.
Robenek Karel Ing. – předseda KMČ
Robenková Jarmila Ing.
Seidl Antonín
Tajmrová Miriam Mgr.
Ticháček Vít Ing.
Jeřábek Stanislav
Ambrož Petr Šámal,O.PRAEM.,kaplan
František Zajíček COOP ARCH Olomouc
Ing. Jiří Rudolf,parlamentní asistent Jana Březiny MEP

Projednáno:
1.
Realizace umístění plastiky památníku kardinálů:
Hosté Ing.Jiří Rudolf a František Zajíček přišli informovat členy komise o záměru realizace umístění plastiky památníku
kardinálů Josefa Berana a Františka Tomáška na pozemku parc.č.604/1 Sadové nám.,k.ú. Svatý Kopeček.K tomu
předložili Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce,odbor koncepce a rozvoje, odd.památkové péče ze dne
22.7.2009, že z hlediska zájmů státní památkové péče je realizace přípustná.Dále předložili doporučující posudek prof.
PhDr. Pavla Zatloukala,ředitele Muzea umění Olomouc ze dne 12.3.2009.
Při jednání bylo členy komise konstatováno,že se KMČ již tímto záměrem zabývala a své negativní stanovisko k umístění
památníku na Sv.Kopečku vedle Hospice uvedla již v zápise KMČ ze dne 2.7.2008.Komise nemá důvod svoje stanovisko
měnit.Hosté byli upozornění,že KMČ není právní subjekt,ale pouze poradní orgán Rady města.
2.
Kontrola úkolů z minulých jednání:
Pan Bránka - vyvážení košů na odpad ,monitorováni ,úkol trvá.Při jednání s panem Zívalou na TSO byla dohodnuta
schůzka na Sv.Kopečku za přítomnosti Mgr.Svačiny z odboru životního prostředí kde bude řešeno přidání výsypných
košů na odpad.
Ing.Robenek - instalace mříží na schody do ambitu, z důvodu nedostatku financí MmOl realizace až v r.2010.
Pan Seidl a Ing.Robenková– od počátku roku návštěvy 22 jubilantů, úkol trvá.
Mgr.Tajmrová a paní Čapková – hlášení místního rozhlasu dle potřeby,úkol trvá.
JUDr.Krejčí – podala informaci,že byla dohodnuta schůzka s náměstkem primátora Šnevajsem a za farnost p.Bernardem
Slabochem ve věci spolupráce MmOl a farnosti na Sv.Kopečku.Schůzka byla dohodnuta na 6.11.2009.
Ing.Černý- průběh realizace kanalizace povrchových vod na ul.Šeříková a Darwinova,chybí vpustě,nutno jednat
s Ing.Mankoveckým na MmOl.
Ing.Robenek-veřejná schůze dosud nebyla svolána na doporučení Mgr.Puhače vedoucí odd. KMČ z odboru vnějších
vztahů MmOl, koncem roku bude svolána schůzka primátora a náměstků s předsedy KMČ.
3.
Došlá korespondence z Magistrátu:
Odbor životního prostředí:
Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně.Žadatel MUDr. Michal Kryl,místo záboru Svatý Kopeček, ul.Ježkova
pozemek.č. 6/4 po dobu 15.10.-25.10.2009 účel výkopové práce-vodovodní,plynovodní a elektro přípojky k novostavbě
RD.
Odbor stavební,odd.státní správy na úseku pozemních komunikací:
Rozhodnutí-povolení zvláštního užívání komunikace v ul.Ježkova 6 v Olomouci-Sv.Kopeček,účel provedení přípojek
inženýrských sítí ,po dobu 15.10.-24.10.2009,žadatel MUDr. Michal Kryl.
Rozhodnutí-povoílení zvláštního užívání komunikace v ul.Ježkova 185/4 v Olomouci-Sv.Kopeček,účel plynovodní
přípojka,po dobu 26.10.-28.10.2009,žadatel Ing.Petr Fiala.
Odbor majetkoprávní,odd. infrastrukturního majetku:
℮mail –zpráva o odbahnění rybníka na Sv.Kopečku Radíkovská ul.,z toho: do konce listopadu,po dokončení oprav
odtokového potrubí,bude dokončeno odtěžení sedimentu a rybník bude napuštěn.
Odbor investic,odd. implementační skupina:
℮mail – záznam z kontroly odstranění nedodělků po kolaudaci kanalizace na Sv.Kopečku ze dne 12.října 2009 za účasti
zástupců fa VCES ,MmOl a KMČ (bude zveřejněn na vývěsce).
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Odbor vnějších vztahů a informací,odd. KMČ:
℮mail – Preventivní opatření-topidla,komíny,Informační materiály Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje:
dopis ředitele odboru prevence,tisková zpráva,pokyny před zahájením toppné sezóny a 2 letáky k upozornění občanům
(budou zveřejněny na vývěsce).
℮mail – Pozvánka na setkání předsedů KMČ s vedením Statutárního města Olomouce,představiteli Technických služeb
města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce.Setkání se uskuteční 26.11.2009 ve 14 hod.
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví:
℮mail – Návrh 2.Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce k připomínkování a pozvánka na veřejné
projednání návrhu.
4.
Ostatní došlá korespondence:
Technické služby města Olomouce,a.s.:
Zaslán harmonogram-přehled činností v měsíci listopadu 2009 (bude vyvěšen na vývěsce).
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,

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 je provozováno za úplatu a přitom neposkytuje parkujícím žádné jiné služby .
6.
Různé:
• Pan Jeřábek podal písemně informaci z jednání dopravní komise,k rekonstrukci chodníku mezi ulicemi
Dvorského a Holubova: 26.10.2009 proběhlo jednání s Ing.Kráčmarovou odbor stavební o připomínkách majitelů
přilehlých nemovitostí,realizace až v r.2010-2011.Noční BUS Olomouc: č.51 4x,č.52 5x,č.53 2x,č.11 1x jen
Samotíšky,Droždín .
• Písemné připomínky pro schůzi předsedů KMČ:

Zvýšení daně z nemovitostí o 3,5%,zdůvodnění?Daně jsou pro Kopeček stejné jako pro vnitřní
město,musí být tedy i služby stejné.

Vývozy odpadů ze Sv.Kopečka v příštím roce,

Spojení MHD na Sv.Kopeček v nočních hodinách,

Zimní údržba a chodníků,

KMČ chybí zpětná informace z odboru majetkoprávního na vyjádření komise k odprodejům.
• V městské části Svatý Kopeček byly instalovány informační tabule a směrníky k významným objektům.Členové
komise byli upozorněni občany,že došlo jednak k chybám v nasměrování směrníků (např.veřejné WC),jednak
v informačních tabulích jsou označeny objekty které již neexistují (galerie) a naopak nejsou některé důležité
objekty (školy,barokní kaple,sousoší sv.Jána),které byly již písemně předány ℮mailem.
• KMČ odsouhlasila příspěvek pro činnost TJ SOKOL na Sv.Kopečku.
7.
Úkoly do příštího jednání KMČ:
Pan Bránka - účast na schůzce TSO a Mgr.Svačiny na Sv.Kopečku ve věci osazení a výsypu košů.
Mgr.Tajmrová a paní Čapková– hlášení místního rozhlasu o aktualních problémech projednaných KMČ .
Pan Seidl a Ing.Robenková– v listopadu návštěva 2 jubilantů.
Ing.Robenek – účast na setkání předsedů a vznesení dohodnutých připomínek a dotazů.
JUDr.Krejčí – připraví jednání farnosti a KMČ s primátorem MmOl ve spolupráci s nám.Ing. Šnevajsem.
Ing.Černý – monitorovat realizaci odtoku povrchové vody na Darwinové ul. spádující do rybníka.
Ing.Ticháček – jednat na odboru vnějších vztahů s Mgr.Puhačem,příp.Mgr.Linkem o opravách a doplnění informačních
tabulí a směrníků.Úkol je trvalý.
Příští jednání KMČ dne 2.12.2009 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Ing.Robenková 4.11.2009.
Ing. Karel Robenek
předseda KMČ č.25

