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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 2.12.2009:
Členové komise jednání přítomni:

Členové komise nepřítomni-omluveni:

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

Projednáno:
1.
Kontrola úkolů z minulých jednání:
Ing.Robenek – účastnil se setkání předsedů KMČ a seznámil přítomné s jednáním a s problematikou města.Konstatuje,
že požadovanou problematikou Sv.Kopečka se příslušné odbory nezabývaly např. noční spoj MHD a problematika
hřbitovů.
Pan Jeřábek – k realizaci přechodů konstatuje,že přechod u Fojtství je již po technické stránce měsíc hotový ale chybí
označení vlastního přechodu zebrou.
Ing.Černý – kanalizace povrchových vod od ZOO do dolního rybníka,práce mají být ukončeny do 18.12.t.r. ,úprava
povrchu vozovky na Darwinově ul. a napojení kanalizačních vpustí bude pokračovat v únoru 2010.
Ing.Tichák a Ing.Robenek se zúčastnili výrobní porady na zpracování projektové dokumentace ke stavbě „přechod na
Radíkovské ul.“.Požadavek za KMČ o prodloužení chodníku až po ulici Kčičkovu.
Pan Seidl a Ing.Robenková– od počátku roku návštěvy 24 jubilantů.
Mgr.Tajmrová a paní Čapková – vyhlašovaly místním rozhlasem v listopadu zprávy týkající se mimořádného sběru
biologického odpadu.
2.
Došlá korespondence z Magistrátu:
Odbor stavební,odd.státní správy na úseku pozemních komunikací:
Rozhodnutí (havarie pozemních inženýrských sítí) na žádost Veolia voda Moravská vodárenská a.s. dodatečné povolení
zvláštního užívání místní komunikace v ul.Holubova u ZŠ za účelem řešení havarie vod.řádu,po dobu 23.10. do
1.11.2009.
Rozhodnutí-povolení úplné uzavírky ul.Darwinova od křižovatky s ul.Pod Hvězdou po křižovatku s ul.K Hájence,důvod
uzavírky realizace stavby „Olomouc-ul.Darwinova,rekonstrukce dešťové kanalizace“,termín uzavírky 19.11.18.12.2009,odpovědná osoba p.Tománek firma MODOS s.r.o.
Rozhodnutí-povolení zvláštního užívání komunikace ,vozovka-živice,v ul.Darwinova v Olomouci-Sv.Kopeček,účel
rekonstrukce dešťové kanalizace,po dobu 18.11.-18.12.2009,odpovídá MODOS s.r.o.
Odbor investic,odd. implementační skupina:
℮mail – Ing.Vlastimil Dedek vedoucí odd. zaslána KMČ na vědomí odpověď na stížnost paní Hany Dvorské na provedení
kanalizačních prací.
Odbor vnějších vztahů a informací,odd.KMČ a DP:
Pozvánka na setkání předsedů komisí místních částí s vedením Statutárního města Olomouce,představiteli Technických
služeb,Dopravního podniku a Městské policie.Setkání svoláno na 26.11.2009 ve 14.00 hod.
℮mail- informace o personální změně u Městské policie,od 1.12.2009 je pověřen výkonem funkce zástupce ředitele
MPO a velitele pořádkové a dopravní služby Mgr. Peter Horváth tel.602782293, velitel@mp-olomouc.cz
Primátor Statutárního města Olomouce:
Oznámení o svolání 22. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce na 30.11.2009 od 9.00 hod s návrhem
programu.Oznámení bylo vyvěšeno na vývěsce.
3.
Ostatní došlá korespondence:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. zaslána pozvánka na výrobní poradu ke zpracování projektové dokumentace pro
stavbu „Přechod pro chodce v ul.Radíkovská“ na úterý 24.11.2009 na 9.00 hod.
BMH spol.s r.o. – zaslána zpráva o údržbových prácech na odtokovém potrubí ze stavidla rybníka (na ul.Šeříkové) směr
parkoviště (u fotbalového hřiště).
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Technické služby – zaslána mapa Sv.Kopečka s informací o zimní údržbě chodníků.
4.

Různé:
Předseda KMČ seznámil přítomné členy s došlou korespondencí,konstatoval,že v roce 2009 došlo celkem 115
dopisů vč. ℮mailů.

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.
Úkoly do příštího jednání KMČ:
Pan Bránka - průběžná kontrola ve věci osazení a výsypu košů.
Mgr.Tajmrová a paní Čapková– hlášení místního rozhlasu o aktualních problémech projednaných KMČ .Do příští schůze
vypracují požadavek na financování sportovní ch oddílů v návaznosti na jejich činnost.
Pan Seidl a Ing.Robenková– v prosinci návštěva 2 jubilantů.
Ing.Robenek – projedná realizaci městské zeleně na MmOl.
JUDr.Krejčí – připraví návrh dohody k projednání farnosti 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 6.1.2010 v 18.00 hod.
Zápis zapsal Ing.Robenek 2.12.2009.
Ing. Karel Robenek
předseda KMČ č.25

