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Zápis z jednání Komise městské části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 1.12.2010:
Členové komise jednání přítomni:
Čapková Marta
Černý Stanislav Ing.
Jeřábek Stanislav
Krejčí Zora JUDr.
Robenek Karel Ing. – předseda KMČ
Robenková Jarmila Ing.
Tajmrová Miriam Mgr.
Ticháček Vít Ing.
Členové komise omluveni:
Bránka Karel
Seidl Antonín

1.
Kontrola 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).
Ve věci „ chodník na spojnici Dvorského-Holubova“ jednal Ing.Černý na MmOl s ved. odd.státní
správy na úseku pozemních komunikací Ing. Fazekašem s výsledkem,že se bude chodník
realizovat v příštím roce dle projektu.Dále s ním jednal o hlubokém příkopu za hřbitovem /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 nebyla respektována bezpečnostní plocha 0,5m až 1 m od okraje
komunikace k příkopu.Ing.Fazekaš toto stanovisko odmítá. (Ing.Černý)
2. Došlá korespondence z Magistrátu:Odbor stavební, odd. Státní správy na úseku pozemních
komunikací:Rozhodnutí ve věci dodatečného povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul.
Kovařovicova 9 z důvodu havárie vodovodního řádu po dobu: 25.10.-3.11.2010.
Odbor majetkoprávní,odd.prodeje domů:
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce,část parc.č.632/3 lesní
pozemek o výměře 1820m² v k.ú. Sv.Kopeček mezi komunikacemi Šlikova a Borová.Žadatel pan
František Dosoudil za účelem rozšíření chovu včelstva a okrasné zahrady.
Komise s odprodejem souhlasí a upozorňuje,že k odprodeji pozemku již jednou dala souhlas.
Odbor vnějších vztahů a informací,odd. KMČ a DP:
℮mail: Výpis z 1.schůze Rady města Olomouce,konané dne 16.11.2010.Rada schválila předložený
harmonogram termínů konání sportovních a kulturních akcí v červnu 2011:
1)Svátky města Olomouce
17.-19.6.2011
2)Hry V.letní olympiády dětí a mládeže ČR 2011 21.-25.6.2011
3)Volkswagen olomoucký ½ maraton 2011
25.6.2011
25.-26.6.2011.
4)MČR a SR v silniční cyklistice Sv.Kopeček
3. Různé:
• JUDr. Zora Krejčí informovala ,že Matice svatokopecká,vydává v těchto dnech publikaci „Svatý
Kopeček-génius loci“ o historii a zajímavých místech Sv.Kopečka. Publikaci je možné zakoupit
v muzeu Matice svatokopecké – severní rezidence baziliky, a to každou sobotu od 12 do 16 hodin
a neděli od 10 do 16 hodin, za částku 80,- Kč .
Dále informovala o přípravě Mikulášské nadílky, kterou pořádá též Matice svatokopecká v neděli
5.12.2010 v 16.30 hod. pod boudkami u baziliky, a dále o výstavě betlémů v muzeu MSK, která je
otevřena od 4.12. 2010 do 16.1.2011, a to v době od 23.prosince do 2. ledna denně od 10 do 16
hodin, jinak jen o sobotách a nedělích v obvyklou otevírací dobu – viz shora.
Požádala o zveřejnění těchto informací v místním rozhlase a vyvěšení letáku na městské vývěsce.
• Stížnosti občanů: paní Látalová – po ukončení I.etapy rekonstrukce silnice nebyla vyhlášena
v místním rozhlase změna zastávek MHD ze Sv.Kopečka do Olomouce od 15.11.2010.
K tomu KMČ uvádí,že v měsíci říjnu t.r. byli občané rozhlasem upozorněni na přechodné umístění
zastávek MHD od 5.10. do 14.11.2010.
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Pan Malík nepříznivě hodnotí souhlas KMČ se záměrem města k odprodeji části pozemku parc.č.
237/1,zahrada u budovy č.p.7 (Sadové nám.26), pro účely rozšíření zázemí nemovitosti na vedlejší
parcele, paní JUDr.Tomančákové Dvorského 25 Sv.Kopeček.K tomu KMČ odsouhlasila jen
příjezdovou část k sousednímu pozemku paní doktorky a to za podmínky zapsání věcného břemene
a zajištění údržby opěrné zítky pod pozemkem.Rozhodnutí o odprodeji majetku města přísluší
Radě města.
• 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.
- Opravu havarované zídky u Hospice.
- Zajistit úpravy Darwinové ul. podle projektové dokumentace (doplnění zeminy, následné
zatravnění,výsadby stromů a keřů).
4. 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.
5. Úkoly do příštího jednání KMČ:
 Vyhlášení v místním rozhlase informaci o vydání publikace o Sv.Kopečku a informace o Mikulášské
nadílce.(Čapková,Tajmrová).
 Návštěvy jubilantů dle harmonogramu (Seidl,Robenková).
 Dohled nad úpravou chodníku Dvorského-Holubova(Ing.Černý).
Příští jednání bude stanoveno nově sestavenou komisí.
Zápis zapsala Ing.Robenková 1.12.2010.
předseda KMČ č.25
Ing. Karel Robenek

