
1/2 
Zápis z jednání Komise městské části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 3.11.2010:  
Členové komise jednání přítomni: Černý Stanislav  Ing. 
 Jeřábek Stanislav 
 Krejčí  Zora JUDr. 
 Robenek Karel  Ing. – předseda KMČ 
 Robenková Jarmila Ing. 
 Seidl  Antonín 
 Tajmrová Miriam Mgr. 
 Ticháček Vít Ing. 
Členové komise omluveni: Bránka Karel 
 Čapková Marta 
Hosté- občané Sv.Kopečka: Ambrož Radek 
 Raclavský Vladislav RNDr. 
  

1. H
osté: 
Občané Svatého Kopečka přišli do komise zjistit,jaký je názor členů komise k vybudování 
parkovacího domu u ZOO a v  jaké je fázi výstavba tohoto domu.Názor členů komise byl znovu 
projednán a byl též uveden v zápisech předchozích komisí naposledy 7.7.t.r,kde bylo uvedeno,že 
podmínkou výstavby parkovacího domu je vybudování obchvatu Svatého Kopečka.V 
předchozím jednání komise dne 6.10.t.r. předseda informoval o účasti na jednání se zástupci SMOl 
a Alfaprojektu Olomouc a.s. kde byli seznámeni  se studií uvažovaného parkoviště u ZOO.Občané 
Ambrož a Raclavský zastávají názor o nevhodnosti výstavby parkovacího domu v lokalitě u ZOO 
a lesa a upřednostňují výstavbu centrálního parkoviště mimo území Sv.Kopečka,tak aby obyvatelé 
nebyli obtěžováni průjezdem autobusů a automobilů,k tomu chtějí oslovit vedení SMOl ke svolání 
veřejné schůze, případně zorganizují petici občanů k této problematice. 

2. K
ontrola úkolů z minulých jednání:Hlášení  místním rozhlasem bylo zajištěno dle aktuálních 
potřeb (Čapková,Tajmrová). 
Od počátku roku bylo navštíveno 28 jubilantů občanů Sv.Kopečka (Seidl,Robenková). 
K úpravě chodníku na spojnici Dvorského-Holubova dosud nedošlo.Na dopis ze dne 22.9.2010 
MmOl ved. odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Ing. Fazekašovi nebylo reagováno 
(Ing.Černý).  
Ořez stromů a podzimní osazení pomníčku bylo provedeno (Robenek) 
Hluboký příkop za hřbitovem – bylo zjištěno,že při realizaci stavby nebyl dodržen projekt a nebyly 
respektovány normy ČSN 736110 (projekt místních komunikací) a ČSN 736133 (navrhování a 
provádění zemního tělesa a pozemních komunikací).Podle kterých od okraje komunikace 
k příkopu musí být zajištěna bezpečnostní plocha 0,5m až 1 m,což nebylo respektováno 
(Ing.Černý). 

3. Došlá korespondence z Magistrátu:Odbor stavební, odd. Státní správy na úseku pozemních 
komunikací:Opravné rozhodnutí ve věci povolení uzavírky místní komunikace Šlikova na 
Sv.Kopečku termín po opravě: 24.9.-14.11.2010. 
Rozhodnutí zvláštního užívání silnice č.III/4432 Sv.Kopeček ul.Radíkovská za účelem provádění 
stavebních prací-přechod pro chodce po dubu 22.10. – 5.11.2010. 
Odbor majetkoprávní,odd.prodeje domů: 
Informace o záměru města prodat majetek města Olomouce v části Sv.Kopeček,část pozemku 
parc.č.237/1,zahrada u budovy č.p.7 (Sadové nám.26) pro účely rozšíření zázemí nemovitosti ve 
vlastnictví JUDr.Blanky Tomančákové Dvorského 25 Sv.Kopeček. 
Komise po projednání souhlasí s prodejem jen příjezdní částipozemku parc.č.237/1 a to po hranu 
přední části městského domu za podmínky zapsání věcného břemene volného přístupu k budově 
z této části zahrady a dále za podmínky zajištění údržby opěrné zídky pod pozemkem  (na 
ul.Dvorského) a to včetně zídky na pozemku již žadatelkou vlastnící. 
Odbor životního prostředí,odd. vodního hospodářství: 
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℮mail od Ing. Hučinové ze dne 13.10.2010-informace o zahájení prací na ozelenění příkopy (za 
hřbitovem na Darwinově ul.). 
Odbor dopravy,odd.městské hromadné dopravy: 
℮mail ze 7.10. od Ing.Novákové Martiny ve věci jízdního řádu linky MHD č.11,který vejde 
v platnost od 15.11.2010 s prosbou o připomínkování.K tomu předseda komise ℮mailem 
15.10.t.r.odpověděl: Navrhujeme,aby večerní spoje po 20 hod. byly 2  a to 20.15 a 20.45, 21.15 a 
21.45, 22.15 a 22.45 a 23.15 a 23.45. K tomu přišla 18.10.2010 ℮mailem odpověď:K přidání spojů 
po 20. hodině večerní s provozem,platným od 14.2.2010, vešly v platnost změny týkající se 
omezení linek MHD Olomouc,tak došlo i k omezení dopravní obslužnosti linky č.11.I v současné 
době přetrvává nepříznivá ekonomická situace a některé požadavky je obtížné či nemožné 
realizovat.KMČ došla k názoru proč byly požadovány připomínky,když nebyly akceptovány. 
Odbor vnějších vztahů a informací,odd. KMČ a DP: 
℮mail pozvánka na pracovní schůzku předsedů KMČ dne 3.11.2010 a žádost o informaci,kdo míní 
pokračovat v práci předsedy KMČ i dalších členů KMČ v příštím období. 
K tomu předseda komise ℮mailem 31.10.t.r. poslal seznam členů KMČ,kteří se rozhodli 
nepokračovat v práci komise v příštím volebním období,jsou to: Karel Bránka,JUDr.Zora Krejčí, 
Ing.Karel Robenek,Ing.Jarmila Robenková,Antonín Seidl,Mgr.Miriam Tajmrová. 

4. Různé: 
• JUDr. Zora Krejčí informovala,že Matice Svatokopecká,za podpory RCO s.r.o.,TESCO SW a.s. a 

OLZ a.s. pořádá koncert Collegium vocale Olomouc J.Haydn MISSA IN TEMPORE BELLI 
(Paukenmesse) 20.11.2010 v 17.00 hod v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. 
Požádala o zveřejnění této informace v místním rozhlase a vyvěšení letáku na městské vývěsce. 

• KMČ požaduje: 
- Kontrolu stavu sloupů veřejného osvětlení (oprava,nátěry,příp.výměna) v celé obci vč.kontroly 

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. 
- Zajistit úpravy Darwinové ul. podle projektové dokumentace (doplnění zeminy, následné 

zatravnění,výsadby stromů a keřů). 
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).  

 Zajistit nutné opravy hřbitova na Sv.Kopečku (chybí branka na starém hřbitově). 
 Umístění sociálních zařízení na parkovištích. 
6. Úkoly do příštího jednání KMČ: 
 Vyhlášení v místním rozhlase informaci o koncertu a další aktuální zprávy.(Čapková,Tajmrová). 
 Návštěvy jubilantů dle harmonogramu (Seidl,Robenková). 
 Dohled nad úpravou chodníku Dvorského-Holubova(Ing.Černý). 
 
Příští  jednání KMČ  dne 1.12.2010 v 18.00 hod.  
Zápis zapsala Ing.Robenková  3.11.2010. 

předseda KMČ č.25  
Ing. Karel Robenek 


