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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 7.4.2010: 
 
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. 
Host: Macků Ondřej 

 Projednáno: 
 
1. Hosté: 
Na jednání KMČ byl přítomen zástupce sportovní organizace SK Kopeček „Malá kopaná“ pan Macků.  Zajímal se o 
možnost vyřízení příspěvku pro jejich SK,který byl KMČ odsouhlasen na minulém jednání.Panu Macků bylo 
doporučeno,aby žádost,kterou klub předložil, doplnili o kopii zakládací listiny klubu.Další vyřízení příspěvku na MmOl  
budou nápomocny členky komise paní Čapková a Mgr.Tajmrová. 
 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání: 
Pan Bránka- Monitorování výsypu odpadních košů a monitorování vývozu separovaného odpadu na Sv.Kopečku a 
spolupráce s TSO. Byl upozorněn na chybějící části některých odpadních košů,nutno jednat s panem Zívalou na TSO.  
Pan Jeřábek – Ve věci přechodů jednal s paní Šputovou na odboru dopravy,do 14 dnů budou instalovány značky a zebra 
u přechodu u parkoviště u restaurace Fojtství, o realizaci přechodu u ZOO rozhodla Rada města a bude realizován do 
konce roku. 
Mgr.Tajmrová  a paní Čapková – hlášení místním rozhlasem prováděly dle aktuální potřeby. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– navštívili od počátku roku 8 jubilantů. 
Ing.Robenek – na odboru VZ MmOl projednal  jarní práce, dosud bylo realizováno: ořez stromů na Holubové ul., 
vykácení stromů  na Darwinově ul. ,úpravy kolem pomníčku padlým občanům. 
Veřejná schůze se neuskutečnila,podle informací z odboru vnějších vztahů,požadovaní zástupci MmOl byli 
zaneprázdněni. 
JUDr. Krejčí – mříže na schody k ambitu : zatím byla vystavena objednávka na materiál,k jednání zástupce farnosti 
s vedením města dosud nedošlo. 
Ing.Černý –informoval o postupu rekonstrukce Darwinovy ulice, účastnil se kontrolní ch dnů každou středu v 9 hod na 
ul.Pod Hvězdou u zařízení staveniště, firma MODOS dodala harmonogram prací s ukončením akce 15.6.2010. 
K opravě a uzávěrce silnice ze Samotíšek na Sv.Kopeček jednal s Ing.Všetičkou na odboru investic Olomouckého 
kraje,koncem dubna bude vyvoláno jednání se Správou silnic Olomouckého kraje (nám.Ing.Foltýnek), dosud ještě 
neproběhlo výběrové řízení na realizační firmu. 
Ing.Ticháček  - informoval o průběhu kontroly z Magistrátu k orientačním tabulím,které se zúčastnil,byly sepsány závady 
a návrhy na opravy a doplnění.. 
 
3. Došlá korespondence z Magistrátu: 
Odbor stavební, odd. Státní správy na úseku pozemních komunikací: 
Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace v ul.Darwinova vč. napojení ul.Šeříková a Pod Hvězdou,termíny 
uzavírky pracovní dny od 11.3. do 13.5.2010. 
Odbor vnějších vztahů a informací,odd. komisí městských částí a detašovaných pracovišť: 

 Kopie objednávky na instalaci rozhlasové ústředny MRU 1400 v kanceláři DP MmOl na fa TESEMO Šternberk,termín 
31.5.2010. 

 Kopie objednávky na zajištění I.části kované brány na schodiště do ambitu na fa Milan Polián Olomouc,termín 
9.4.2010. 
 
 
 
 



2/2 
4. Ostatní došlá korespondence: 

• Technické služby města Olomouce,a.s.: Informace o službách zajišťovaných TSO,v příloze plán na měsíc duben, je 
vyvěšen na městské vývěsce, dále v příloze přehled základních činností a kontaktních spojení TSMO a.s. pro 
předsedy KMČ (kopie přehledu byly rozdány členům komise). 

• Policie České republiky,Krajské ředitelství Olomouckého kraje,územní odbor vnější služby Olomouc : Zpráva o 
situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OO PČR Velká Bystřice za rok 2009 ve 
srovnání s rokem 2008. 
Priority územního odboru vnější služby Olomouc v roce 2010. 

• Jan Lach Holubova 3 Sv.Kopeček: 
Písemná žádost o vyjádření k nekalým praktikám některých prodejců,prodej zboží přímo z auta a poskytování 
bezplatné reklamy v místním rozhlase.Pojízdné prodejny zřejmě neplatí nájem z místa a parkují přímo před 
obchodem pana Lacha(dříve parkovaly na parkovišti).Upozornění že tím dochází i ke klesajícímu zájmu o nákup 
obyvatel v jeho prodejně.Nebezpečí,že v rámci snížení nákladů může dojít k omezení sortimentu,ke snížení stavu 
zaměstnanců a tím i omezení prodejní doby.Členové komise problém projednaly , ztotožňují se s panem Lachem 
a žádají vedoucího odboru  vnějších vztahů a vedoucího odd. městských částí na MmOl,aby již nebyla 
poskytována informace obchodního rázu v městském rozhlase dosud zajišťovaná pracovnicí na dislokovaném 
pracovišti. 
 

5. Různé: 
Pan Seidl upozornil na nepořádek kolem nádob na separovaný odpad u mateřské školky.Dále upozornil na to,že 
uklízeč-zaměstnanec TSO uklízí jen na Sadovém náměstí.Proto KMČ žádá,aby TSO v této věci sjednala pořádek. 
JUDr.Krejčí přinesla leták na připravovaný koncert Hradišťanu na den 21.5.2010.Leták bude vystaven na vývěsce 
a informace o koncertu bude vyhlášena v městském rozhlase. 
 

6. Otevřené body: 

 Zajištění veřejné schůze občanů za účasti primátora a ekonomického náměstka za účelem objasnění navýšení 
daní z nemovitostí v okrajových částech města. 

 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  - 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. 
Mgr.Tajmrová a paní Čapková–dle potřeby zajistí hlášení místního rozhlasu o aktuelních problémech, budou 
spolupracovat s odborem vnějších vztahů a tělovýchovnými organizacemi na poskytnutí finančních příspěvků z 
prostředků komise. 
 Pan Seidl a Ing.Robenková– v dubnu návštěva 2 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. 
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 5.5.2010 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  7.4.2010. 

Ing. Karel Robenek 
předseda KMČ č.25 


