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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 7.5.2010: 
 
Členové komise jednání přítomni: Čapková Marta 
 Černý Stanislav  Ing. 
 Jeřábek Stanislav 
 Krejčí  Zora JUDr. 
 Robenek Karel  Ing. – předseda KMČ 
 Robenková Jarmila Ing. 
 Seidl  Antonín 
 Ticháček Vít Ing. 
Členové komise nepřítomni-omluveni: Bránka Karel 
 Tajmrová Miriam Mgr. 
Host: Lenert Jaroslav Ing. 

 Projednáno: 
1. Host: 
Pan Ing.Lenert Jaroslav,který byl přítomen na kontrolním dnu stavby rekonstrukce Darwinovy ul., poukázal na chybějící 
obrubníky na ul.Šeříkové a proto parkují automobily na zeleném pásu sousedícím s jeho zahradou za domem před 
vjezdem na ul.Darwinovu až k ul.Jasmínové.Požádal komisi o podporu,aby i v této části Šeříkové ul. byly instalovány 
obrubníky.KMČ s návrhem souhlasí a dále po ukončení stavby požaduje změnu značení ul.Šeříková tak,aby do ulice 
Šeříkové byla instalována oboustranně značka „zákaz vjezdu“ s možností vjezdu pro obsluhu.Poněvadž tam bezplatně 
parkují auta návštěvníků,ulice je zcela ucpána a obyvatelům je ztížen vjezd do garáží. 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání: 
Pan Bránka- Monitorování výsypu odpadních košů a monitorování vývozu separovaného odpadu na Sv.Kopečku a 
spolupráce s TSO.Úkol trvá.  
Pan Jeřábek – Přechod u parkoviště u restaurace Fojtství již byl opatřen vodorovným značením „zebra“,ale nebyly dosud 
instalovány značky.Přechod u ZOO má být realizován do konce roku. 
Mgr.Tajmrová  a paní Čapková – hlášení místním rozhlasem prováděly dle aktuální potřeby.Na odboru vnějších vztahů 
vyřídily kladně i příspěvky sportovním organizacím z prostředků KMČ.Paní Čapková iniciativně projednala 
s Mgr.Puhačem opravu a údržbu sálu při detašovaném pracovišti Magistrátu,aby mohl být reprezentativně využíván 
k dalším aktivitám občanů na Sv.Kopečku. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– navštívili od počátku roku 10 jubilantů. 
Ing.Robenek – na odboru VZ MmOl projednal  ořez nebezpečných proschlých větví na stromech na Sadovém 
náměstí,ořez byl přislíben ale dosud nebyl realizován,bude znovu jednat. 
Podle schválené studie bude v měsíci květnu na Holubové ulici zelený pás (od Sadového nám. po ul.Ústavní) osazen 
obrubníky a vysazen keři a stromkovými šeříky,tak aby se zde vyloučilo parkování. 
JUDr. Krejčí – mříže na schody k ambitu, byla vystavena objednávka na materiál. 
Ing.Černý –informoval o postupu rekonstrukce Darwinovy ulice, ve dnech 10.-12.5.2010 bude pokládána  živičná směs 
na Darwinově ul.,dojde k uzávírce ul.Darwinova,Pod Hvězdou a Ježkova.Nutno vyhlásit v místním rozhlase. 
Ing.Ticháček  - k orientačním ukazatelům a informačním tabulím, závady a návrhy na opravy a doplnění,úkol trvá. 
3. Došlá korespondence z Magistrátu: 
Odbor stavební, odd. Státní správy na úseku pozemních komunikací: 
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul.Holubova – chodník,za účelem osazení silničních 
obrubníků,po dobu 28.4.-10.5.2010. 
Odbor  majetkoprávní: 
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce.Společnost FOFRNET spol. s r.o. žádá o 
pronájem části štítové zdi o výměře 4m² za účelem umístění reklamního zařízení.Po projednání členové KMČ 
nedoporučují vyhovět žádosti firmy o pronájem reklamní plochy na budově ZŠ na Sv.Kopečku a to z důvodu,že komerční 
reklama na budově školy není vhodná. 
Primátor statutárního města Olomouc: 
Svolání 25.veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce na úterý 27.dubna 2010.Informace byla zveřejněna na 
vývěsce. 
4. Ostatní došlá korespondence: 
Technické služby města Olomouce,a.s.: Informace o službách zajišťovaných TSO,v příloze plán na měsíc květen, je 
vyvěšen na městské vývěsce.  
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Správa silnic Olomouckého kraje: 
Pozvánka na jednání,jehož účelem bude seznámit zástupce firem a veřejných subjektů se záměrem provést stavbu 
„Rekonstrukce silnice III/4432 Samotišky- Svatý Kopeček“,dne 18.5.2010 od 9.30hod v zasedací místnosti Správy silnic 
Olomouckého kraje,Lipenská 120,Olomouc.Předběžný termín výstavby červenec-říjen 2010.Za KMČ se jednání zúčastní 
Ing.Ticháček a Ing.Robenek. 
LIC technika s.r.o.: 
Informace o možnostech jednoduchého řešení dočasného připojení na elektrickou síť při pořádání různých akcí pomocí 
podzemních rozvaděčů. 
5. Různé: 

 Ing.Ticháček požaduje vyvěsit  na vývěsku Statut Komisí místních částí,aby občané byli seznámeni s možnostmi, 
které komise mají. 

 JUDr.Krejčí žádá vyhlásit v místním rozhlase informaci o připravovaných akcích pořádaných Maticí 
Svatokopeckou ve dnech 21.a22.2010 při příležitosti výročí navštívení baziliky papežem .  

 Ing.Černý upozornil na neudržitelnou situaci mezi komisí místní části a odbory Magistrátu,kdy již druhé volební 
období KMČ vznášela požadavky na jednotlivé odbory( např. ke zlepšení bezpečnosti a hygieny)  jak návštěvníků 
tak i obyvatel na Sv.Kopečku na které nebylo reagováno,viz seznam problémů řešených na jednáních KMČ od 
r.2003,který bude k zápisu přiložen. 

 KMČ opět žádá vedení Magistrátu o svolání veřejné schůze občanů Sv.Kopečka k palčivým otázkám: 
a) K publikovanému záměru výstavby centrálního parkoviště na Sv.Kopečku,ke kterému se již komise písemně 

vyjádřila  v příloze k zápisu jednání ze dne 4.2.2009. 
b) Ke zdůvodnění enormního zvýšení daní z nemovitostí. 

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. 
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.Vyhlášení 8.a9.5.2010 uzávěr Darwinovy ul. 10-12.5.2010. 
 Pan Seidl a Ing.Robenková– v květnu 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.Do příštího jednání KMČ zjistí jaká je zákonná možnost pojízdného 
prodeje a jeho inzerce. 
Ing.Robenek –  dohled nad údržbou městské zeleně na Sv.Kopečku,účast na jednání 18.5. na Správě silnic. 
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, účast na jednání 18.5. na Správě 
silnic. 
  
Příští  jednání KMČ  dne 2.6.2010 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  5.5.2010. 

Ing. Karel Robenek 
předseda KMČ č.25 


