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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 3.3.2010: 
 
Členové komise jednání přítomni: 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. 
Člen komise nepřítomen-omluven: Bránka Karel 
Hosté: Macků Ondřej 
 Valuš Stanislav 

 Projednáno: 
 
1. Hosté: 
Na jednání KMČ byli přizváni zástupci sportovních organizací, které vyvíjí aktivity na Sv.Kopečku.Na jednání 
KMČ přišli zástupci SK Kopeček „Malá kopaná“ pánové Macků a Valuš.Za TJ SOKOL vystoupily členky KMČ 
paní Čapková a Mgr.Tajmrová. Členové klubů přednesli vize sportovních klubů do dalších období a k jejich 
realizaci potřebné finanční  požadavky.Členové KMČ odsouhlasili finanční pomoc z prostředků komise do výše 
5 tis.Kč pro jednotlivý klub na rozvoj sportovní činnosti mladých obyvatel místní části. 
 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání: 
Pan Bránka- Úkol v monitorování výsypu odpadních košů byl rozšířen o monitorování vývozu separovaného 
odpadu na Sv.Kopečku a spolupráci s TSO. 
Mgr.Tajmrová  a paní Čapková – hlášení místním rozhlasem prováděly dle aktuální potřeby, v měsíci dubnu 
bude instalována v prostorách detašovaného pracoviště Magistrátu nová rozhlasová ústředna. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– navštívili od počátku roku 5 jubilantů. 
Pan Jeřábek – ve věci přechodů jednal s paní Šputovou na odboru dopravy,přechod u Fojtství bude dokončen 
ihned po zlepšení počasí,o realizaci přechodu u ZOO bude rozhodovat Rada města . 
Ing.Robenek – realizace projednaných jarních prací  na odboru VZ MmOl bude probíhat v jarních měsících dle 
počasí a postupu prací na Darwinově ul. 
JUDr. Krejčí – mříže na schody k ambitu budou realizovány v měsíci dubnu. 
Ing.Černý –rekonstrukce Darwinovy ulice započala v měsíci březnu,kontrolní dny každou středu v 9 hod na 
ul.Pod Hvězdou u zařízení staveniště,za MmOl odpovídá Ing.Mankovecký.V měsíci únoru předal písemné 
vyjádření komise manželům Hejbalovým ke stížnosti na vysokou hlučnost Diagnostického ústavu. 
Ing.Ticháček – Vypracoval přehled chyb na instalovaných orientačních tabulích,který předložil Mgr.Puhačovi. 
 
3. Došlá korespondence z Magistrátu: 
Odbor dopravy: 
Změny jízdních řádů od 14.2.2010-informace.Změny jsou vyvěšeny na zastávkách MHD. 
 
4. Ostatní došlá korespondence: 

• Komise městské části č.8 v Olomouci Lošově: Velké zvýšení daně z nemovitosti v okrajových částech 
města Olomouce,výzva ke sjednocení negativních stanovisek jednotlivých komisí. 
Problematické skokové zvýšení daně z nemovitostí bylo opětně v komisi projednáno a k této 
problematice,která se dotkne většiny obyvatel obce, požaduje svolání veřejné schůze za účasti 

vedoucích představitelů města: primátora a ekonomického náměstka. Schůzi je nutné svolat v měsíci 
březnu příp. dubnu t.r.Návrh zdůvodňujeme tím,že služby poskytované MmOl nejsou srovnatelné 
s poskytovanými  službami občanům v centru města (sport,kultura,doprava aj.). 
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• Pěvecký sbor Rostislav Blansko: nabídka koncertů,bude poslána zpět s tím,aby se obrátili na odbor 
kultury MmOl. 

 
5. Různé: 

Ing.Ticháček informoval KMČ o záměru Krajského úřadu opravovat a rozšiřovat silnici ze Samotišek 
(od kruháku) na Sv.Kopeček. K tomu  pan Jeřábek prověří informaci na odboru dopravy Olomouckého 
kraje a upozorní ,že rekonstrukce a omezení dopravy v jarních měsících není vhodné s ohledem na 
množství výletů škol a zájezdů,též upozorní,že v měsíci květnu se na Sv.Kopečku otevírá poutní cesta 
na sv.Hostýn za účasti kardinála Špidlíka. 
 

6. 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,  

 umístění sociálních zařízení na parkovištích. 
 
7. Úkoly do příštího jednání KMČ: 
Pan Bránka  - celoroční dohled nad výsypem odpadových  košů a odvozem separovaného odpadu a dohled 
nad jarním úklidem. 
Pan Jeřábek  - dohled a urgence nad dokončením přechodu u Fojtství a realizací přechodu na Radíkovské 
ul.Zjistí na odboru dopravy olomouckého kraje,zda a kdy je uvažováno s rekonstrukcí komunikace ze 
Samotíšek na Sv.Kopeček. 
 Mgr.Tajmrová a paní Čapková–dle potřeby zajistí hlášení místního rozhlasu o aktuelních problémech.  A 
budou spolupracovat s odborem vnějších vztahů a tělovýchovnými organizacemi na poskytnutí finančních 
příspěvků z prostředků komise. 
 Pan Seidl a Ing.Robenková– v březnu návštěva 3 jubilantů. 
JUDr.Krejčí – bude nápomocna pro setkání zástupce farnosti s primátorem města za účelem spolupráce při 
údržbě a ochraně majetku města i farnosti na Sv.Kopečku. 
Ing.Robenek –  dohled nad jarní údržbou městské zeleně na Sv.Kopečku, odešle dopis pěveckému sboru 
Rastislav v Blansku. 
Ing.Černý – monitorovat realizaci odtoku povrchové vody na Darwinové ul. spádující do rybníka a bude se 
zúčastňovat kontrolních dnů na Darwinově ulici každou středu v 9.00 hod. 
Ing.Ticháček – celoroční dohled nad informačními tabulemi a směrovými značkami.  
 

 
 
Příští  jednání KMČ  dne 7.4.2010 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  3.3.2010. 

Ing. Karel Robenek 
předseda KMČ č.25 


