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Zápis z jednání Komise městské části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 6.10.2010:
Členové komise jednání přítomni:
Čapková Marta
Černý Stanislav Ing.
Jeřábek Stanislav
Krejčí Zora JUDr.
Robenek Karel Ing. – předseda KMČ
Robenková Jarmila Ing.
Seidl Antonín
Tajmrová Miriam Mgr.
Ticháček Vít Ing.
Člen komise nepřítomen:
Bránka Karel
Hosté- občané Sv.Kopečka:
Pavelková Radka Mgr.
Prášil František

1.

K
ontrola úkolů z minulých jednání:Předseda informoval členy o jednáních k zastávce MHD
Sv.Kopeček bazilika (směr do Olomouce): po žádosti o schůzku s hejtmanem byl pozván na
jednání s náměstkem hejtmana pro dopravu Mgr.Mačákem,schůzka se konala dne 13.9. kde byl
náměstek informován o nevhodném přemístění zastávky MHD při rekonstrukci silnice III.tř. na
ul.Dvorského,informace byla doplněna o výkresy studie této zastávky vypracované
Stavoprojektem Ing.arch.Vrublovským,ke které se vyjadřovala komise již v minulých
letech.Náměstek přislíbil,že záležitost prošetří.Výsledkem byl telefonický vzkaz pracovníka
záležitostí pověřeného,že máme vstoupit do dalšího jednání se Správou silnic a též sdělil,že
Magistrát zastoupený náměstkem Mgr.Ščudlíkem má k návrhu komise negativní
stanovisko.Předseda pokládá jednání se Správou silnic za bezpředmětné,neboť se zúčastnil již
dvou jednání s negativním výsledkem.
Dále se předseda zúčastnil 9.9.2010 jednání na a.s. ALFAPROJEKT Olomouc,kde byl seznámen
spolu se zástupci MmOl odboru investic a odboru životního prostředí se studií uvažovaného
parkoviště u ZOO.Jde o kruhovou betonovou poschoďovou stavbu parkovacího domu a
příjezdové komunikace z Radíkovské ulice.Stavba by měla navazovat na původní parkoviště.V
budově se uvažuje s 359 parkovacími místy a na parkovišti 126 parkovacích míst.K parkovišti by
měla zajíždět i autobusová linka MHD č.11.K tomu dal připomínku,aby pro příjezdovou
komunikaci bylo použito stávající lesní cesty kolem vodojemu a dále,aby celá stavba byla zasazena
do zeleně aby nebyl narušen ráz krajiny.
Ing.Černý informoval a předložil jménem komise dopis ze dne 22.9.2010 MmOl odboru stavební
odd.státní správy na úseku pozemních komunikací ved.od.Ing.Milanovi Fazekašovi.Jednalo se o
námitky ke stavebnímu povolení úpravy místní komunikace Dvorského-Holubova chodník,tak jak
bylo uvedeno v zápise z jednání KMČ 1.9.2010.

2. Došlá korespondence z Magistrátu:Odbor stavební, odd. Státní správy na úseku pozemních
komunikací:Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky sil.III/4432 Samotíšky-Svatý Kopeček
z důvodu rekonstrukce silnice.Termín 13.9.-3.10.2010 mimo BUS a od 4.10.-14.11.2010vč.
BUS.Rekonstrukci provádí fa STRABAG odp.pracovník Karel Kuchař.tel.603594093.
Odbor životního prostředí,odd. vodního hospodářství:
Kolaudační souhlas pro stavbu Svatý Kopeček,ul.Šeříková,rekonstrukce kanalizace.
3. Ostatní došlá korespondence:ČEZ odd.Příprava Morava,Teplická 874/8 Děčín:
Přerušení dodávky elektřiny dne 6.10.2010 od 8.00-15.00 hod za účelem opravy
trafostanice Sv.Kopeček-bytovky.
Technické služby města Olomouce,a.s.: Plán prací na měsíc říjen 2010, vyvěšeno na
městské vývěsce. Přehled základních činností a kontaktních spojení TSO.

4. Odeslaná korespondence:
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℮mail předsedy KMČ na SMOL odb. životního prostředí odd. péče o zeleň Ing.Štěpánková dne
27.9.2010 informace o ucpání odtoku vody z dolního rybníka zapříčiněné odřezky které napadaly do
česna a tím bylo ucpáno odtokové potrubí, firmou provádějící ořez živého plotu.Informace o
nedodělcích na Darwinově ul. zejména na hlubokém příkopu podél hřbitova.

5. Různé:

• Pan Prášil podal návrh ,aby pro obyvatele Sv.Kopečka byly vystaveny karty opravňující vjezd do ulic
označených dopravní značkou Zákaz vjezdu a Vjezd povolen pouze pro dopravní obsluhu. Jedná
se zejména o dovoz dětí do mateřské a základní školy.Tato karta by mohla být vystavena i za
poplatek.Bylo doporučeno,aby navštívil Policii ČR, odd.dopravy, Ing.Pešout.
• Pan Prášil upozornil na výmoly v povrchu komunikace K Hájence.KMČ žádá SMOL o úpravu
povrchu komunikace.
• 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 nikdo nereagoval na ořez suchých a proschlých stromů,které ohrožují
návštěvníky.

6. 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).
 Umístění sociálních zařízení na parkovištích.

7. Úkoly do příštího jednání KMČ:

 Vyhlášení v místním rozhlase přerušení dodávky el.proudu 6.10.2010,sběrovou sobotu dne 16.10.2010
a přechodné umístění zastávek MHD ,eventuelně další aktuální zprávy.(Čapková,Tajmrová).
 Návštěvy jubilantů dle harmonogramu (Seidl,Robenková).
 Dohled nad úpravou chodníku Dvorského-Holubova(Ing.Černý).
 Ořez suchých větví na Sadovém nám. a podzimní výsadba pomníčku(Robenek).
 Jednání s Ing.Hrdličkou ze Sv.Kopečka a získání stanoviska ohledně bezpečnostního provedení
hlubokého příkopu za hřbitovem (Ing.Černý,JUDr.Krejčí).
Příští jednání KMČ dne 3.11.2010 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Ing.Robenková 6.10.2010.
předseda KMČ č.25
Ing. Karel Robenek

