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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 6.1.2010:
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:
JUDr. Krejčí –Smlouva mezi farností a Magistrátem bude uzavřena až po novém roce,prozatím byl dán příslib ,že
magistrát zajistí průvodcovskou službu v bazilice.
Ing.Robenek – Městská zeleň bude realizována dle projektu až po dokončení kanalizace povrchových vod na Darwinově
ulici.
Pan Jeřábek – účastnil se s předsedou KMČ jednání o přípravě projektu na přechod na Radíkovské ul. u zastávky
MHD,chodník k přechodu bude prodloužen cca o 30m,ale nebude protažen až ke křižovatce s Křičkovou ul.
Ing.Černý – kanalizace povrchových vod od ZOO do dolního rybníka,úprava povrchu vozovky na Darwinově ul. a napojení
kanalizačních vpustí bude pokračovat v únoru t.r.
Pan Seidl a Ing.Robenková– za rok 2009 navštívili 24 jubilantů.
Mgr.Tajmrová a paní Čapková – požadavek na návrhy konkrétní ch příspěvků pro sportovní oddíly nebyly
předloženy,úkol posunut do dalšího jednání.
Ing.Ticháček – opravy a doplnění informačních tabulí a směrníků,jednal s Mgr.Puhačem,písemné žádosti o změny
předloží na příštím jednání komise v únoru t.r..
2.
Došlá korespondence z Magistrátu:
Odbor majetkoprávní:
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu příp.poskytnutí výpůjčky majetku města Olomouce,část pozemku č.32/1 o
výměře 2m² v k.ú.Sv.Kopeček na Sadovém nám.,žadatel Sdružení matice svatokopecká za účelem umístění panelu
s informační tabulí v rámci projektu Poutní cesta s naučnou stezkou Sv.Kopeček-Sv.Hostýn.Členové komise nemají
námitky k předložené žádosti.
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 15.12.2009 na 8.30 hod.Jednání se za KMČ zúčastnili
pan Jeřábek a Ing.Robenek,z jednání zaslán zápis.
℮mail od paní Věry Bozděchové Dvorského 44 Sv.Kopeček,navrhuje postavení malého hřiště pro batolata,které
na Kopečku chybí.KMČ souhlasí s tímto návrhem,ale uvažované místo se nachází na pozemcích státu,církve a
soukromé osoby.V tomto smyslu bude odeslán ℮mail paní Bozděchové,a doporučujeme,aby se tímto
problémem zabýval odbor vnějších vztahů na MmOl.

4.
Různé:
Předseda KMČ seznámil přítomné členy s tím co se v uplynulém roce na Sv.Kopečku podařilo:
• Dokončena kanalizace.
• Individuální připojování nemovitostí.
• Předláždění chodníků (od hospice až po ul.Dvorského,od restaurace Fojtství až po Křičkovu ul.,před poštou,
• Předláždění ulice kostkou od ul.Dvorského po Sadové nám..
• Nový povrch komunikací(U Ovčačky,Dvorského,Kovařovicova,Radíkovská,Křičkova,Šeříková,Holubova,Pod
Hvězdou,Ježkova,Ústavní,Krejčího Menšíkova,Haškova,Sadové nám.).
• Odbahnění dolního rybníka.
• Oprava odtoku z dolního rybníka.
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Zatrubnění přítoku povrchové vody do dolního rybníka na ul.Darwinova a Šeříková.
Zřízení orientačních tabulí a směrovek.
Realizace přechodu u Fojtství,(chybí ale osazení svislé a vodorovné dopravní značení).
Zábradlí podél chodníku navazujícího na přechod u restaurace Fojtství.
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,komise
doporučuje aby služby byly zakotveny do smlouvy s provozovatelem (WC,umývárna,odpadky) .

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 aktuelních problémech projednaných KMČ .Do příští schůze
vypracují požadavek na financování sportovní ch oddílů v návaznosti na jejich činnost.
Pan Seidl a Ing.Robenková– v lednu návštěva 3 jubilantů.
Ing.Robenek – projedná realizaci městské zeleně a jarní ořez keřů a stromů na odboru životního prostředí MmOl.
JUDr.Krejčí – připraví návrh dohody k projednání farnosti s primátorem MmOl o oboustranné spolupráci.
- Zjistí na Magistrátu které pozemky na Sv.Kopečku patří městu a kde by bylo možno uvažovat se zřízením
dětského hřiště, v prostorách bytovek (ul.Dvorského a E.F.Buriana).
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.
7.
Plán termínů jednání KMČ v r.2010:
Dodatečná informace odsouhlasená na jednání KMČ 4.12.2009:
Jednání KMČ v roce 2010 se uskuteční vždy první středu v měsíci od 18.00 hod v zasedací místnosti městského domu:
tj. 6.1.,3.2.,3.3.,7.4.,5.5.,2.6.,7.7.,4.8.,1.9.,6.10.3.11.,1.12.

Příští jednání KMČ dne 3.2.2010 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Ing.Robenková 6.1.2010.
Ing. Karel Robenek
předseda KMČ č.25

