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Zápis z jednání Komise městské části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 4.8.2010: 
 
Členové komise jednání přítomni: Černý Stanislav  Ing. 
 Jeřábek Stanislav 
 Robenek Karel  Ing. – předseda KMČ 
 Robenková Jarmila Ing. 
 Seidl  Antonín 
 Tajmrová Miriam Mgr. 
 Ticháček Vít Ing. 
Členové komise nepřítomni-omluveni: Bránka Karel 
 Čapková Marta 
 Krejčí  Zora JUDr. 

 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 18 jubilantů,úkol trvá. 
Ing.Robenek – zjistil,že  kolaudace rekonstrukce povrchových vod na ul.Darwinova,dosud není ukončena a příkopy od 
hřbitova k ZOO nejsou provedeny podle projektu,chybí vysazení projektované zeleně,která tam ani nelze vysadit.  
V dolní části od hřbitova k Radíkovské ul. chybí zemina.Na Šeříkové ul. je složena velká hromada zeminy.Od předběžné 
prohlídky uplynul měsíc a nikdo na stavbě nepracuje.K tomu Ing.Černý doplnil,že se závěry kolaudačního řízení 
nesouhlasí  ani projektant,který upozorňuje,že sklon otevřených kanálů odporuje normám. 

2. Došlá korespondence z Magistrátu: 
Odbor stavební, odd. Státní správy na úseku pozemních komunikací: 
Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice III/4432 v úseku mezi Velkou Bystřicí až po křižovatku s místní komunikací 
ul.Radíkovská, důvod uzavírky realizace stavby „Oprava III/4432 v úseku Sv.Kopeček-Lošov-Velká Bystřice“,termín od 1.7. 
do 26.7.2010. 
Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky  sil.III/4432 v křižovatce s MK ul.Radíkovská a MK ul.U Ovčačky se sil.III/4432 na 
Sv.Kopečku a částečnou uzavírku sil.III/4432 v úseku od zastávky MHD Sv.Kopeček ZOO po křižovatku s MK ul.Radíkovská 
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací v ul.Křičkova,Darwinova a sil.III/4432 ul.Dvorského za 
účelem konání závodu „Olomoucký šerpa“ v době 17.7..2010 od 10.00-18.00 hod. 
Odbor  životního prostředí,péče o zeleň: 
Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně,žadatel Střední škola Olomouc-Sv.Kopeček Dvorského 17,účel 
výkopové práce,termín 1.7.-30.8.2010. 
Odbor vnějších vztahů ,odd.komisí městských částí: 
Objednávka na fa Milan Polian Dobrovského Olomouc na opravu památníku padlých v I. I II.světové válce,termín 
2.7.2010. 
Odbor dopravy: 

℮mail-žádost o projednání a zaslání připomínek k provádění zimní údržby. Po jednání se komise dohodla na těchto 
připomínkách: 
1. Odstraňování sněhu na chodnících nelze provádět mechanizací na traktoru,neboť dochází 
k poškozování chodníků.K tomu členové komise navrhují: 

− Ruční odstraňování sněhu  a to buď pracovníky TSO,nebo obyvateli Sv.Kopečka za úhradu, příp. 
občany v rámci tzv. veřejně prospěšných prací. 

− Použít ruční sněhovou frézu tam,kde by bylo možné odhodit sníh mimo komunikace,ul. 
Dvorského,Darwinova,část Radíkovské,a Holubové před školou. 
2. Posyp chodníků nelze provádět pojezdem upraveného vozidla,dochází též k poškozování 
chodníků.K tomu členové komise navrhují: 
Ruční posyp z vozíků nebo přívěsů za traktorem jedoucím po přilehlé silnici tam kde je to možné. Kde to možné není 
navrhujeme ruční posyp pískem. 
℮mail-žádost o projednání a zaslání připomínek k návrhu jízdního řádu linky č.11: Po jednání se komise dohodla na 
těchto připomínkách: 

• V odjezdech od hl.nádraží ve večerních hodinách od 20.00 jsou v návrhu hodinové odstupy což je pro obyvatele 
Sv.Kopečka nedostačující,žádáme vrátit se v odstupech odjezdů linky na 30 min. 
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• Jak jsme již mnohokrát upozorňovali,poslední spoj linky č.11 od nádraží ve 23.10 hod je nedostačující,komise 

požaduje zařadit spoj i po 24.00 hod. 
Připomínky se týkají pracovních dnů i dnů pracovního klidu. 
Občané Sv.Kopečka mají návrhem jízdního řádu obtížný návrat z různých kulturních a společenských akcí v centru 
města a též při dojezdu do Olomouce vlakem nebo autobusem ve večerních hodinách. 
Současně žádáme o informaci provozu linky č.11 po dobu rekonstrukce vozovky ze Samotišek na Sv.Kopeček tj.cca od 
1.9.2010. 
Odbor investic: 
Návrh na realizaci investic na rok 2011.  
Projednány návrhy na zařazení akcí do plánu investic na rok 2011:  
a) Výstavba zastávky MHD u baziliky v místě tzv.hasičárny a zámečnické dílny,které jsou již mnoho let nevyužívané, 

dle již dříve vypracovaného projektu. 
b) Instalace hřiště pro děti na části pozemku fotbalového hřiště. 
c) Projekt na víceúčelovou sportovní halu v rámci sportovního areálu fotbalového hřiště. 
Návrh plánu investic bude projednán a odsouhlasen na příští komisi 1.9.2010. 

3. Ostatní došlá korespondence: 
Technické služby města Olomouce,a.s.: Informace o novinkách v nakládání s odpady,v příloze přehled činnosti na měsíc 
srpen, je vyvěšeno na městské vývěsce.  
PaedDr.Olga Němcová,MBA: ℮mail-stížnost na provedení opravy ulice Darwinovy: Při opravě komunikace došlo 
k neúměrnému rozšíření původního příkopu a odkopání zeleného pruhu což neúměrně zvyšuje riziko sesuvu oplocení a 
neumožňuje jeho pravidelnou údržbu.Předseda seznámil komisi s odpovědí,kterou ℮mailem paní doktorce zaslal.Komise 
se stížností plně souhlasí a doporučuje stížnost přeposlat na MmOl odbor vnějších vztahů. 

4. Různé: 

 Pan Jeřábek znovu upozorňuje na  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 nevhodnou travnatou plochu k parkování.KMČ upozorňuje tímto MmOl,že stávajícím stavem pronájmu 
parkovišť dochází k  úniku veřejných prostředků a navrhuje,aby provoz parkovišť byl zajišťován TSO. 

 Mgr.Tajmrová upozorňuje že při sečení trávy v obci nejsou posečeny některé části ulic Radíkovské, U Ovčačky a 
Křičkové.Taktéž hřiště mimo část kde parkují automobily. 

 Členové KMČ upozorňují na prorůstající křoviny zídkou pod městským domem na ul.Dvorského.Tyto křoviny zídku 
poškozují a je nutné tyto náletové dřeviny odstranit. 

 KMČ projednala postoupený materiál-vyjádření statika k havarované opěrné zdi u hospice na Sv.Kopečku a 
navrhuje opravu zídky co nejdříve,aby tato situace neomezovala sanitky jedoucí do hospicu. 

 Ing.Černý upozornil na proschlé a suché stromy,zejména na Sadovém náměstí,kde byl svědkem spadnutí větve 
poblíž dětského kočárku,což ihned hlásil městské policii. 

 Uživatelé nemovitostí na Radíkovské ul. orientačních č.3,5,7,  si tato čísla přenesli ke vchodům z ul.Šeříkové, takže 
dochází k dezorientaci  veškeré obsluhy,poněvadž tato čísla jsou již v ulici Šeříková používána.Zejména při vjezdu 
sanitek,jak se již stalo.Proto žádáme MmOl o přidělení nových orientačních čísel. 

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: 
 Zůstávají stejné jako v předchozích měsících. 
 

Příští  jednání KMČ  dne 1.9.2010 v 18.00 hod.  
Zápis zapsala Ing.Robenková  4.8.2010. 

předseda KMČ č.25  
Ing. Karel Robenek 


