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Zápis z jednání Komise městské části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 2.2.2011:
Členové komise jednání přítomni:
Černý Stanislav Ing.
Krejčí Zora JUDr.
Robenek Karel Ing. – předseda KMČ
Robenková Jarmila Ing.
Seidl Antonín
Ticháček Vít Ing.
Členové komise omluveni:
Bránka Karel
Čapková Marta
Jeřábek Stanislav
Tajmrová Miriam Mgr.

1.
Kontrola úkolů z minulých jednání:Hlášení místním rozhlasem bylo zajištěno dle aktuálních
potřeb (Čapková,Mgr.Tajmrová).
Účast jednání na MmOl ke svozu odpadů v r.2011 dne 18.1.2011(Čapková) viz došlá
korespondence.
Ing.Černý účast na společném jednání Městské policie dne 27.1.2011,kde byla projednávána
problematika přemístění zastávky MHD Bazilika směr Olomouc a možnost průjezdu ulicí
Kovařovicovou při uzávěrce ul.Dvorského (II.etapa).
Ing.Robenek účast na jednání 25.1.2011 výrobního výboru ke studii odtokových poměrů v oblasti
Neředín a Sv.Kopeček-Droždín.
Od počátku r.2011 byly navštíveni 3 jubilanti občané Sv.Kopečka (Seidl,Robenková).

2. Došlá korespondence z Magistrátu:Městská policie:
℮mail:pozvánka na společnou schůzi předsedů KMČ Sv.Kopeček,Radíkov,Lošov,Droždín.
Odbor životního prostředí,odd.odpadového hospodářství a péče o prostředí:Zápis z jednání dne
18.1.2011 k postupnému rozšíření systému třídění bioodpadu.Zásadní změnou ve svozu bioodpadu
a směsného komunálního odpadu v naší městské části :
bude prováděn střídavý svoz ve čtrnáctidenním intervalu ve vegetačním období duben-listopad
vždy:
lichý týden- pátek bioodpad,
sudý týden- středa směsný komunální odpad.
Nebude se tedy vyvážet ve stejný den!!
Mimořádně bude proveden svoz bioodpadu ve středu 16.2.2011.Pravidelné čtrnáctidenní vyvážení
bioodpadu bude zahájeno od 15.4.2011.

3. Různé:
• Na základě telefonické pozvánky se členové KMČ Ing.Robenek a pan Jeřábek zůčastnili jednání
vyvolaného hejtmanem olomouckého kraje,které se týkalo přemístění zastávky MHD Bazilika směr
Olomouc, dosud umístěné v zatáčce naproti restaurace U Macků. Jednání se zúčastnil též ředitel
Stavoprojektu Ing.Šťastný a zástupci odborů MmOl vč. České policie.Byla diskutována otázka
přemístění této zastávky na nevhodné místo pod budovou MmOl.Bylo dohodnuto,že tato zastávka
bude pouze provizoriem do doby než Magistrát zajistí finanční prostředky na vybudování zastávky na
místo bývalé hasičské zbrojnice dle projektu vypracovaného Stavoprojektem.
• Dr.Lakomá z detašovaného pracoviště informovala předsedu KMČ o připomínce pracovníků
Hospice,kteří poukazují,že na informačních tabulích nejsou vyznačena některá důležitá místa a
směrovky a šipky (zejména k WC) jsou špatně nasměrovány.KMČ žádá MmOl,aby do zahájení
turistické sezony byly opraveny a doplněny směrovky a informační tabule a to dle již dodaného
požadavku z r.2010 vypracovaného Ing.Ticháčkem.
• JUDr. Zora Krejčí informovala ,že Matice svatokopecká připravuje rekonstrukci schodiště před
bazilikou vč. soch.
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• KMČ po projednání ruší požadavek na vybudování chodníku Dvorského-Holubova a navrhuje
namísto drahé realizace pouze zpevnění recyklátem stávající pochůzné plochy evidované jako
zelený pás.
• Na základě upozornění občanů Sv.Kopečka ,že ne všichni občané mají svoje nemovitosti napojeny na
nově vybudovanou kanalizaci odpadních vod. Bylo zjištěno,že odpadní vody vytékají na ul.Šlikova
a do obou rybníků. KMČ žádá, aby MmOl na tuto situaci upozornil Vodárenskou společnost
s tím,aby prováděla kontrolu napojení nemovitostí,případně vývozu fekálií.
• Pan Seidl upozornil,že povrch komunikace na ul.Kovařovicové je značně popraskaný z důvodu
průjezdu těžkých vozidel na odpad.Upozornil též,že pod vozovkou je vodovodní řád,který by mohl
být zatížením narušen. Tato ulice nemá dostatečné podloží,aby udržela těžkou zátěž.KMČ žádá
MmOl,aby upozornil Technické služby,aby na ul.Kovařovicova nasazovaly jen malé a lehčí
vozidla na svoz odpadů.
• KMČ požaduje,aby TSO provedly::
- 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,což požadujeme již od roku 2010.
- 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.

4. Otevřené body:

 Zajištění projektové dokumentace chodníku na ulici Dvorského (na začátku obce ),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 změnách svozu bioodpadu a směsného komunálního
odpadu v roce 2011 (Čapková,Tajmrová).
 Návštěvy jubilantů dle harmonogramu (Seidl,Robenková).
 Dohled na zpevnění pochůzné plochy mezi ul.Dvorského-Holubova(Ing.Černý).
 Prověřit napojení nemovitostí na Sv.Kopečku na kanalizaci u Vodohospodářské společnosti
(Ing.Černý).
 Zjistit termíny možnosti doplnění důležitých míst na informačních tabulích a oprav směrovek
(Ing.Ticháček).

Příští jednání 2.3.2011..
Zápis zapsala Ing.Robenková 3.2.2011.
předseda KMČ č.25
Ing. Karel Robenek

