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Zápis z jednání Komise městské části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 7.7.2010:
Členové komise jednání přítomni:

Členové komise nepřítomni-omluveni:

Čapková Marta
Jeřábek Stanislav
Robenek Karel Ing. – předseda KMČ
Robenková Jarmila Ing.
Seidl Antonín
Tajmrová Miriam Mgr.
Bránka Karel
Černý Stanislav Ing.
Krejčí Zora JUDr.
Ticháček Vít Ing.

Projednáno:

1. Kontrola úkolů z minulých jednání:
Pan Bránka- Monitorování výsypu odpadních košů a vývozu separovaného odpadu na Sv.Kopečku.Úkol trvá.
Pan Jeřábek –Přechod na ul.Radíkovská má být realizován do konce roku.Úkol trvá.
Mgr.Tajmrová a paní Čapková – Hlášení místním rozhlasem prováděly dle aktuální potřeby.
Pan Seidl a Ing.Robenková– Navštívili od počátku roku 15 jubilantů,úkol trvá.
Ing.Robenek – Zúčastnil se 22.6.2010 kolaudace rekonstrukce povrchových vod na ul.Darwinova.Kolaudační
nedostatky zaslal písemně ℮mailem na SmOl Mgr.Puhačovi,který přeposlal zprávu Ing.Michaločkovi vedoucímu
investičního odboru.,který odpověděl,že stavba odpovídá projektu a,že námitkám KMČ se nevyhoví.
Projednal s Ing.Štěpánkovou na odboru životního prostředí údržbu zeleně na Sv.Kopečku.
2. Došlá korespondence z Magistrátu:
Odbor stavební, odd. Státní správy na úseku pozemních komunikací:
Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace v ul.Kovařovicova,Ježkova,Šeříková,Jasmínová
v termínu 4.6.-9.6.2010 v rámci realizace stavby „Olomouc-oprava komunikací po kanalizaci“.
Odbor životního prostředí,odd.vodního hospodářství:
Pozvánku k závěrečné kontrolní prohlídce pro stavbu „Sv.Kopeček,ul.Šeříková,rekonstrukce kanalizace“ na den
15.7.2010 v 9.00 hod u rybníčku na ul.Šeříková.Účastní se Ing.Černý a Ing.Robenek.
Odbor vnějších vztahů ,odd.komisí městských částí:
Objednávka na fa Zdeněk Zvěř k údržbě a vymalování zastávek MHD na ul. Radíkovská.Termín 30.6.2010.
Odbor majetkoprávní:
Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce,část pozemku p.č.608 ost.pl. o
výměře 10m² v k.ú. Svatý Kopeček ul.Darwinova pro účely parkování vozidla.Žadatelé manželé Pokorní,kteří jsou
vlastníky pozemku p.č. 371/1 na ktarém mají plánovanou výstavbu rodinného domu.Po projednání členové KMČ
s pronájmem souhlasí.
3. Ostatní došlá korespondence:
Technické služby města Olomouce,a.s.: Informace o službách zajišťovaných TSO,v příloze plán na měsíc č, je
vyvěšen na městské vývěsce.
Manželé Staňkovi Darwinova 23 Olomouc:
Kopie dopisu zaslaná na Magistrát Investiční odbor a odbor životního prostředí ve kterém uvádí připomínky
k rekonstrukci kanalizace na Darwinově ul.,které projednali přímo při kolaudaci s Ing.Mankoveckým.
4.

Různé:
 Na základě informací o změnách v územním plánu v městě Olomouci,připomínky k tomuto plánu se mají
zaslat do 30.7.2010,komise má připomínku: K uvažovanému parkovišti u ZOO doporučujeme,aby
příjezdová komunikace byla řešena obchvatem mimo zabydlenou část Sv.Kopečka,tak jak bylo
uvedeno v připomínkách v příloze k zápisu jednání ze dne 4.2.2009.
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 Upozornění p.Jeřábka k neudržitelné situaci na parkovišti u Fojtství.Provozovatel povoluje parkovat i na
fotbalovém hřišti,které je v majetku SmOl,čímž zvyšuje kapacitu parkoviště a vlastní příjem,aniž by
vložil prostředky do zajištění sanitace a hygieny (záchody,umývadla).Komise již několikrát na tento
stav upozorňovala.Navíc jde o travnatou plochu zcela k parkování nevhodnou.
 Komise doporučuje radě,aby zařadila do plánu oprav na rok 2011 rekonstrukci sousoší Sv.Jána na
Sadovém nám. na Sv.Kopečku.Sousoší je značně poškozené vlivem povětrnostních podmínek a
neodbornými zásahy.
 Paní Čapková navrhla instalovat dětské hřiště na části pozemku fotbalového hřiště.členové komise
s návrhem souhlasí a žádají o zařazení hřiště do plánu investic na příští rok.
 Občané upozorňují na to,že při sečení trávy v obci nejsou posečeny některé části ulic Radíkovské,U
Ovčačky a Křičkové.
 Komise znovu požaduje zařazení již dříve navrhované víceúčelové sportovní haly v rámci sportovního
areálu fotbalového hřiště,do plánu investic v r.2011.

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

Instalace bankomatu na městské budově u pošty.

Umístění sociálních zařízení na parkovištích.

6.

Úkoly do příštího jednání KMČ:
Mgr.Tajmrová a paní Čapková–dle potřeby zajistí hlášení místního rozhlasu o aktuálních problémech.
Pan Seidl a Ing.Robenková– v červenci návštěva 3 jubilantů.
Ing.Robenek ,Ing.Černý – účast na kontrolní prohlídce rekonstrukce kanalizace na Šeříkové ul. 15.7.2010
Ing.Ticháček – celoroční dohled nad informačními tabulemi a směrovými značkami.
Příští jednání KMČ dne 4.8.2010 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Ing.Robenková 7.7.2010.
předseda KMČ č.25
Ing. Karel Robenek

