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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 3.2.2010: 
 
Členové komise jednání přítomni: Bránka Karel 
 Čapková Marta 
 Černý Stanislav  Ing. 
 Jeřábek Stanislav 
 Krejčí  Zora JUDr. 
 Robenek Karel  Ing. – předseda KMČ 
 Robenková Jarmila Ing. 
 Seidl  Antonín 
 Tajmrová Miriam Mgr. 
 Ticháček Vít Ing. 
  

 Projednáno: 
 
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 
Pan Bránka- Projednal s panem Zívalou z TSO opravu a obnovu košů v jarním období. 
Mgr.Tajmrová  a paní Čapková –předloženy neúplné požadavky sportovních oddílů,prováděly aktuální hlášení v místním 
rozhlasem. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– navštívili 3 jubilanty. 
Ing.Robenek – Projednal s Ing.Štěpánkovou  na odboru VZ MmOl jarní práce : ořez stromů na Sadovém nám. a Šeříkové 
ul.,celoroční údržba pomníku padlých na Sadovém nám.(jedná se o jarní a letní výsadbu květin a ořez břečťanu),při 
rekonstrukci Darwinové ul. budou namísto švestek vysázeny okrasné hrušky,na Holubové ul. budou vysazeny šeříky od 
Sad.nám po ul.ul.Ústavní. 
JUDr. Krejčí – Předložila mapu Sv.Kopečka znázorňující pozemky v majetku města,k požadavkům občanů z bytovek 
k vybudování dětského hřiště.Koncept jednání mezi farností a Magistrátem zatím nepředložila,bude jednat s farářem 
baziliky.  
Ing.Černý –rekonstrukce Darwinovy ulice bude pokračovat v jarních měsících po odtání sněhu. 
Ing.Ticháček – Vypracoval přehled chyb na instalovaných orientačních tabulích,který předložil komisi, s tím,že ho zašle 
Mgr.Puhačovi. 
 
2. Došlá korespondence z Magistrátu: 
Odbor vnějších vztahů: 
- ℮mail: návrh rozpočtu na novou ústřednu,která má být realizována v měs.únoru nebo březnu,bude umístěna 

v kanceláři detašovaného pracoviště MmOl. 
Odbor životního prostředí,odd.veřejná zeleň (Ing.Štěpánková): 
-  ℮mail: Postup při ořezu větví na hranicích pozemků v soukromém vlastnictví,vyvěšeno na vývěsce. 
- ℮mail: Harmonogram jarních sběrových sobot,na Sv.Kopečku 24.dubna 2010. 
3. Ostatní došlá korespondence: 
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,leták ke kontrole komínů,vyvěšeno na vývěsce a za výlohou 

obchodu. 
- Dopis od manželů Hejbalových z Ústavní ul.: stížnost na vysokou hlučnost vycházející z Diagnostického 

ústavu,který sousedí společnou zdí s domem stěžovatelů. 
 
4. Různé: 
- Předseda KMČ předložil výpis z jednání Rady MmOl týkající se prodeje střední školy na Křičkové ul.,kde je 

uvedeno,že rada doporučuje zastupitelstvu odprodej této školy i přes negativní stanovisko KMČ. 
- Komise žádá odd.veřejné zeleně o celoroční údržbu pomníčku na Sadovém nám.: jedná se o výsadbu macešek a 

letniček vč. ořezu břečťanu. 
- Komise požaduje prohlídku chodníků a případné opravy po zimním období.Údržba se prováděla těžkými vozidly. 
- Předseda KMČ při jednání na majetkoprávním odboru s paní Plachou zjistil,že byl odeslán dopis provozovatelům 

parkoviště u Fojtství ,aby na parkoviště umístili sociální zařízení. 
- Pro instalizaci mříží na schodech do ambitu odbor vnějších vztahů požaduje stavební povolení od farnosti. 
- Požadavek paní Látalové na umístění dopravní značky „ slepá ulice“ s tabulkou „neprůchozí“na počátek 

ul.Ježkovy,kde se návštěvníci tudy snaží dostat k zastávce MHD. 
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5. Otevřené body: 

 zajištění projektové dokumentace chodníků na ulici Dvorského 3 chodníky (na začátku obce,od zastávky MHD 
bazilika do zatáčky ),1 chodník na ul.Radíkovská (od zast.MHD ZOO směr Olomouc  po poslední nemovitost směr 
Radíkov),  

 vydláždění chodníku ve spojní komunikaci mezi ul.Dvorského a Holubovou, 

 realizace přechodu na Radíkovské ul. dle projektu, 

 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,  
 
6. Úkoly do příštího jednání KMČ: 
Pan Bránka  - celoroční dohled nad výsypem odpadových  košů a odvozem separovaného odpadu. 
Pan Jeřábek  - dohled a urgence nad dokončením přechodu u Fojtství a realizací přechodu na Radíkovské ul. 
 Mgr.Tajmrová a paní Čapková– zajistí účast předsedů tělovýchovných organizací na Sv.Kopečku na jednání KMČ 
3.3.2010 v 18.00 hod a dle potřeby zajistí hlášení místního rozhlasu o aktuelních problémech projednaných KMČ . 
 Pan Seidl a Ing.Robenková– v únoru návštěva 2 jubilantů. 
JUDr.Krejčí – vyhledá stavební povolení k instalaci mříží do ambitu,do příští komise předloží  koncept jednání farnosti 
s Magistrátem. 
Ing.Robenek –  dohled nad jarní údržbou městské zeleně na Sv.Kopečku. 
Ing.Černý – monitorovat realizaci odtoku povrchové vody na Darwinové ul. spádující do rybníka, vypracuje a předá 
písemnou odpověď manželům Hejbalovým s tím,že když zjistí nepřiměřený hluk oznámí tuto skutečnost Městské policii. 
Ing.Ticháček – celoroční dohled nad informačními tabulemi a směrovými značkami.Případné nesrovnalosti oznámí 
Mgr.Puhačovi příp. Mgr.Linkovi.  
 

 
 
Příští  jednání KMČ  dne 3.3.2010 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  6.2.2010. 

Ing. Karel Robenek 
předseda KMČ č.25 


