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Zápis z jednání Komise městské části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 1.9.2010:
Členové komise jednání přítomni:
Čapková Marta
Černý Stanislav Ing.
Jeřábek Stanislav
Robenek Karel Ing. – předseda KMČ
Robenková Jarmila Ing.
Seidl Antonín
Tajmrová Miriam Mgr.
Členové komise nepřítomni-omluveni:
Bránka Karel
Krejčí Zora JUDr.
Ticháček Vít Ing.
Host:
Pavelková Radka Mgr.

1.
Kontrola úkolů z minulých jednání:Příprava plánu investic na rok 2011:Po projednání bylo
dohodnuto doplnit seznam akcí o vybudování dětského hřiště v části areálu fotbalového hřiště u
parkoviště u restaurace Fojtství a z důvodu naléhavé potřeby zařadit tuto akci na první místo.Celý
areál je v majetku SMOl.Dále pod bodem 9. Bude upřesněn název investice: ve spojnici ulic
Dvorského a Holubova zpevnit pochůznou travnatou plochu,namísto vybudování chodníku.Návrh
KMČ na investiční akce v r.2011 je uveden v příloze k tomuto zápisu.Požadavky na údržbu pro
rok 2011: Požadavky KMČ jsou taktéž přílohou tohoto zápisu.
2. Došlá korespondence z Magistrátu:Odbor stavební, odd. Státní správy na úseku pozemních
komunikací:Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky sil.III/4432 u mostu (droždínská zatáčka)
z důvodu výstavby provizorní komunikace pro stavbu „Rekonstrukce sil.III/4432 Samotíšky-Svatý
Kopeček.Termín 9.8.-16.8.2010 a úplnou uzavírku mostu v termínu 16.8.-13.9.2010.Odbor
majetkoprávní:Žádost o sdělení stanoviska k bezúplatnému převodu z vlastnictví SMOl do
vlastnictví Hospice na Sv.Kopečku.Jedná se o stavbu budovy bez č.p. s pozemkem parc.č.248/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m²,parc.č.248/1 ostatní plocha o výměře
1146m²,parc.č.249 zahrada o výměře 298m² a parc.č.250 zahrada o výměře 1330m² vše v k.ú.
Sv.Kopeček. KMČ s převodem souhlasí za podmínky,že v majetku SMOl zůstane taková část
pozemku,přilehlá k ul.Dvorského, na které bude možné vybudovat záliv pro zastávku autobusu
MHD bazilika směr Olomouc.Odbor dopravy:℮mail-k připomínkám KMČ k návrhu jízdního řádu
linky č.11: Připomínky KMČ byly projednány s Dopravním podnikem města Olomouce.Z důvodu
ekonomické krize byly kráceny finanční prostředky na dopravní obslužnost města,proto došlo
k večernímu omezení.Spoje po půlnoci nejsou provozovány ani v centru města.
V případě zlepšení finanční situace odbor bere požadavky KMČ na zřetel.K tomu předseda KMČ
odpověděl,že se zdůvodněním KMČ nesouhlasí,zařazení nočního autobusu nemůže DP
ekonomicky položit a to,že v centru noční obslužnost není adekvátní neboť dostupnost v centru je
cca 2-3km,zatímco na Sv.Kopeček a okolní obce 10-15km.Informace o provozu linky č.11 po dobu
rekonstrukce vozovky ze Samotišek na Sv.Kopeček :Od 4.10. do 14.11.2010 bude pro autobusy
komunikace uzavřena.Linka č.11 v tomto období bude využívat objízdnou trasu přes Droždín,
Bukovany, Velkou Bystřici a Lošov.
3. Ostatní došlá korespondence:Správa silnic Olomouckého kraje: Pozvánka na jednání k průběhu
stavby Rekonstrukce silnice III/4432 Samotíšky-Svatý Kopeček,na den 24.8.2010 v 9.00 hod.
Zúčastnil se předseda KMČ a podal informaci z jednání: Stavbu provádí fa STRABAG. Celá akce
bude rozdělena na dvě etapy.I.etapa bude realizovat stavbu od kruhového objezdu ze Samotíšek po
křižovatku na ul.Dvorského a Kovařovicové,pod střední školou.Od 14.9. bude komunikace
uzavřena mimo provoz autobusů MHD,od 4.10. bude uzávěrka platit i pro autobusy.Provoz bude
obnoven 14.11.2010.Druhá etapa bude realizována v r.2011 od 4.4. do konce května.Po dobu
uzávěrky komunikace bude autobus č.11 jezdit přes Droždín, Bukovany, Lošov a bude končit na
provizorní zastávce MHD na parkovišti u Fojtství.
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Technické služby města Olomouce,a.s.: Plán prací na měsíc září 2010, vyvěšeno na
městské vývěsce. Informace,že v době státního svátku 28.9.2010 budou sběrové dvory pro
občany uzavřeny.

4. Různé:

• KMČ opět projednávala problematiku centrálního parkoviště,které má být umístěno v blízkosti ZOO
a upozorňuje na nutnost vybudování dopravního obchvatu mimo obec.
• KMČ požaduje:
- Kontrolu stavu sloupů veřejného osvětlení (oprava,nátěry,příp.výměna) v celé obci.
- Kontrolu osvětlení.
- Úklid bývalého zábradlí u zastávky MHD U ZOO (směr Olomouc),které leží i s betonovými patkami
vedle čekárny.
- Instalaci nové ústředny pro místní rozhlas (stará je již nefunkční,při hlášení chrčí) a opravu tlampačů
na začátku Dvorského ul.
- Zajistit instalaci bankomatu v budově města na Sadovém nám.
- Zajistit posečení trávy na dosud nesečených plochách na ul.Dvorského,Radíkovská ,Křičkova u
hřiště,které nebyly posečeny od začátku sezony.
- Opravu havarované zídky u Hospice.
• KMČ upozorňuje,že dosud není uzavřená kolaudace na Darwinově ulici a dosud nikdo nereagoval na
připomínkované nedostatky.
• KMČ upozorňuje,že dosud nikdo nereagoval na ořez suchých a proschlých stromů,které ohrožují
návštěvníky,což bylo nahlášeno i městské policii.

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).
 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 6.10.2010 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Ing.Robenková 1.9.2010.
předseda KMČ č.25
Ing. Karel Robenek

