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Zápis z jednání Komise městské části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 2.6.2010:
Členové komise jednání přítomni:

Členové komise nepřítomni-omluveni:

Hosté – občané Sv.Kopečka:

Černý Stanislav Ing.
Krejčí Zora JUDr.
Robenek Karel Ing. – předseda KMČ
Robenková Jarmila Ing.
Seidl Antonín
Tajmrová Miriam Mgr.
Bránka Karel
Čapková Marta
Jeřábek Stanislav
Ticháček Vít Ing.
Macek František,majitel restaurace
Maderová Pavla,občanka
Nedělník Jan,správce muzea Matice Svatokopecké
Řehák Jan,majitel obchodu

Projednáno:
1. Hosté – občané Sv.Kopečka:
a) Informace a připomínky k rekonstrukci silnice III/4432 od kruhového objezdu v Samotíškách až po křižovatku ul.DvorskéhoHolubova. Pan Řehák a pan Macek oznámili,že jsou pověřeni podnikateli na Sv.Kopečku,aby KMČ předložili tyto informace a
připomínky:
 Oznamují,že připravují založení Sdružení živnostníků na Sv.Kopečku.
 Jménem živnostníků nesouhlasí s projektovanou zastávkou MHD Sv.Kopeček-bazilika na ul.Dvorského směr na Olomouc.V
tomto místě není dostatek prostoru pro nastupující větší počet občanů (školy,farníci,turisté cca 100 osob) a to zvláště
v zimním období.Navrhují umístit zastávkový záliv na místě bývalé hasičské zbrojnice a kovárny pod stávající zastávkou,která
je majetkem SMOL.Stávající zastávka je v provozu nejméně 80 let a není v žádné křižovatce. Navazující komunikace pod
hospicem je slepá a slouží jen pro dopravu nemocných a mrtvých,jinak slouží pro pěší na schůdky k boudkám a
bazilice.Konstatují,že uzávěra silnice III.třídy omezí příjem všech podnikatelů,kteří jsou na příjmu závislí.Nesouhlasí
s uzávěrou po dobu prázdnin,kdy je největší příliv turistů.
b) Paní Maderová předala žádost o ořez stromů-lip na ul.Menšíkové,které jí poškozují střechu domu a ohrožují chodce
ulámanými větvemi a předala fotodokumentaci.
c) Pan Nedělník přednesl tyto připomínky a požaduje nápravu:
 Pomník padlých na Sadovém náměstí se vlivem růstu břečťanu rozpadá.
 Sousoší Svatého Jána na Sadovém náměstí je kulturní památka a vyžaduje opravu.
 S Krásnou vyhlídkou u Wolkerova domu na konci Krejčího ul. sousedí pozemek ,v majetku SMOL ve správě ZOO,
který je v neutěšeném stavu a zarostlý náletovými dřevinami a dělá Sv.Kopečku ostudu.
 Vedle městského domu na Sadovém náměstí je pozemek patřící panu Frühaufovi,a část SMOL,který taktéž dělá ostudu
v centru Sv.Kopečka,tato část je hojně navštěvována návštěvníky baziliky i ze zahraničí.Na pozemku jsou již vzrostlé
náletové dřeviny a odpad ze zbořeného domu.
Členové komise připomínky projednali a požadují jejich řešení na SMOL.
2. Kontrola úkolů z minulých jednání:
Pan Bránka- Monitorování výsypu odpadních košů a vývozu separovaného odpadu na Sv.Kopečku a spolupráce s TSO.Úkol trvá.
Pan Jeřábek – Přechod u restaurace Fojtství již byl dokončen.Přechod na ul.Radíkovská má být 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 14 jubilantů.
Ing.Robenek a Ing.Ticháček –Zúčastnili se 18.5.2010 jednání na Správě silnic Olomouckého kraje, svolaného k seznámení
zástupců firem a veřejných subjektů se záměrem provést stavbu „Rekonstrukce silnice III/4432 Samotišky- Svatý Kopeček“.
JUDr. Krejčí – Projednala na Magistrátu, na úseku právním a legislativním, problematiku prodeje potravin z pojízdné prodejny .
K tomu následně Mgr.Alice Pospíšilová poslala ℮mailem stanovisko(uvedeno v korespondenci).
Ing.Černý –Informoval o postupu rekonstrukcí ul.Darwinova,Jasmínova a Šeříkova.Účastnil se kontrolních dnů.
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 úplné uzavírky místní komunikace v ul.Darwinova vč.napojení ul.Šeříková a Pod Hvězdou z důvodu
rekonstrukce komunikace v termínech od 14.5. do 15.6.2010 na žádost firem SEKNE a MODOS.
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul.Dvorského 25-chodník za účelem umístění lešení pro opravu
fasády domu po dobu 10.5.-9.6.2010 na žádost JUDr.Blanky Tomančákové Dvorského 25 Sv.Kopeček.
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Odbor životního prostředí,odd.péče o zeleň:
Dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně za účelem umístění předzahrádky pro sezonní restaurační provoz rest.
U Krtka v ul.K Hájence po dobu 1.6.-30.9.2010,žadatelka Hana Vybíralová Družební 10 Olomouc.
Odbor vnějších vztahů ,odd.komisí městských částí:
Objednávky na fa SEKNE k dodání a instalaci dvou digitálních měřičů rychlosti na ul. Dvorského a Radíkovská.
Objednávku na fa Jaroslav Opluštil Brněnská 54 Olomouc na osazení silničních obrub na Šeříkové ul.
Odbor koncepce a rozvoje:
Oznámení o projednávání konceptu Územního plánu Olomouc vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.Koncept je
vystaven od 1.6. do 30.7.2010 v předsálí velkého zasedacího sálu Magistrátu města Olomouce Hynaisova 10.Veřejné
projednávání konceptu 15.7.2010 ve velkém zasedacím sále MmOl.Občané mohou tento písemně připomínkovat do 31.7.2010
na odb.koncepce a rozvoje MmOl.
Odbor správy,odd.personální a právní,úsek právní a legislativní:
℮mailová zpráva k pojízdným prodejnám:
 Pojízdná prodejna je povinna mít Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace+ zaplacen poplatek ,
 Možno neformálně kontaktovat Ing.Polachovou na odboru živnostenském,zda má prodejce živnostenské oprávnění
(iveta.polachova@olomouc.eu),
 Vyhlašování místním rozhlasem není vhodné,šlo by o reklamu zdarma soukromému subjektu.
Primátor statutárního města Olomouc:
Svolání 26.veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce na pondělí 31.května 2010.Informace zveřejněna na vývěsce.
4. Ostatní došlá korespondence:
Technické služby města Olomouce,a.s.: Informace o službách zajišťovaných TSO,v příloze plán na měsíc červen, je vyvěšen na
městské vývěsce. Nabídky TSO na prodej kompostérů,nádob na bioodpad,nádob na komunální odpad,kontejnery,odvoz stavení
suti,dlaždičské práce,pronájem vysokozdvižné plošiny,nátěry stožárů,čištění okapů,údržbu zahrad apod.
5. Různé:

Při současných deštích teče voda mimo kanalizaci.KMČ požaduje od TSO kontroly a případné vyčištění košů.

KMČ upozorňuje na prudké vysvahování svodnic povrchové vody na Darwinově ul. od hřbitova po restauraci U
Finků.Nebezpečí úrazu! V projektu bylo zatrubnění,obrubníky s otvory do kanal.trub ,u vjezdů do objektů není
vyměněno zatrubnění.KMČ požaduje odbor investic o sjednání nápravy.

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 hřbitova na Sv.Kopečku (chybí branka na starém hřbitově).

Instalace bankomatu na městské budově u pošty.

Umístění sociálních zařízení na parkovištích.
7. Úkoly do příštího jednání KMČ:
Pan Bránka - dohled na výsyp odpadových košů a odvoz separovaného odpadu, a upozorňovat TSO o případném neplnění.
Pan Jeřábek - dohled nad realizací přechodu na Radíkovské ul.
Mgr.Tajmrová a paní Čapková–dle potřeby zajistí hlášení místního rozhlasu o aktuelních problémech.
Pan Seidl a Ing.Robenková– v červnu návštěva 1 jubilantky.
Ing.Robenek – dohled nad údržbou městské zeleně na Sv.Kopečku,projednání opravy lavic u Norbertina.
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 7.7.2010 v 18.00 hod. Zápis zapsala Ing.Robenková 2.6.2010.
předseda KMČ č.25
Ing. Karel Robenek

