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Zápis z jednání Komise městské části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 2.3.2011:  
Členové komise jednání přítomni: Bránka Karel 
 Čapková Marta 
 Černý Stanislav  Ing. 
 Jeřábek Stanislav 
 Robenek Karel  Ing. – předseda KMČ 
 Robenková Jarmila Ing. 
 Seidl  Antonín 
 Ticháček Vít Ing. 
Členové komise omluveni: Krejčí  Zora JUDr. 
 Tajmrová Miriam Mgr. 
Hosté: Březina Jan Jiří Mgr. 
 Hrbek Vladimír MUDr. 
 Tomeček Petr 

1. D
ůvody účasti hostů: 
Pan Březina, obyvatel Sv.Kopečka Sadové nám., přišel se představit jako člen nově sestavované 
komise se zájmem poslechu jednání komise. 
Pánové Hrbek a Tomeček, bydlí na ul.Dvorského v části nad Droždínem, v souvislosti se 
zahájením II.etapy rekonstrukce komunikace Samotíšky-Sv.Kopeček, kdy od dubna bude znovu 
uzavřena silnice na ul.Dvorského a to až po křižovatku Dvorského,Holubova,Kovařovicova. 
Požádali KMČ Sv.Kopeček o podporu žádosti obyvatel bydlících v oblasti jejich bydliště na 
omezení dopravy od ul.Kovařovicova směr Droždín, kde si řidiči zkracují cestu směr Olomouc. 
Jedná se o nezpevněnou prašnou cestu,vozidla projíždí nepřiměřenou rychlostí,projíždějí tudy i 
velká motorová vozidla, víří prach a bydlení je tam neúnosné.MUDr.Hrbek se již obrátil se 
stížností na MmOl odbor dopravy ,kde přislíbili,že budou dělat místní šetření.KMČ  souhlasí 
s požadavkem majitelů nemovitostí přilehlých k polní cestě vedoucí ze Sv.Kopečka do Droždína a 
podporuje jejich žádost.Proto žádáme MmOl,aby dala pokyn městské policii,aby učinila potřebná 
opatření . 

2. K
ontrola úkolů z minulých jednání:Hlášení  místním rozhlasem bylo zajištěno dle aktuálních 
potřeb (Čapková). 
Ing.Černý zjistil na fa VEOLIA,že velká část nemovitostí na Sv.Kopečku ještě není přihlášena 
k napojení do veřejné kanalizace a tato firma nehodlá provádět kontroly připojení s tím,že tato 
povinnost přináleží MmOl odboru životního prostředí. 
Ing.Ticháček vypracoval seznam oprav v orientačním systému na Sv.Kopečku.Seznam ještě 
upravil Ing.Robenek a předal Mgr.Puhačovi. 
Od počátku r.2011 bylo navštíveno 5 jubilantů občanů Sv.Kopečka (Seidl,Robenková). 

3. Došlá korespondence z Magistrátu:Odbor dopravy:Formulář na opravu chodníků a 
komunikací.V lokalitě Sv.Kopečka nepožadujeme opravy chodníků a městských komunikací,ale 
požadujeme v rámci reklamace opravu komunikace na ul.Radíkovská u Fojtství v důsledku 
provádění kanalizace,jedná se o silnici III.tř. spadající do správy kraje,ale reklamace spadá do 
kompetence investic MmOl. 
Primátor: 
Pozvánka na 3.veřejné zasedání zastupitelstva dne 23.2.2011,byla zveřejněna na vývěsce a 
v místním rozhlase. 
Odbor vnějších vztahů: 
Oznámení o zřízení dalších kontejnerů na egalizovaný odpad na textil.Komise nesouhlasí 
s umístěním kontejneru na parkovišti U Ovčačky a navrhuje aby byl umístěn na parkovišti u 
Fojtství. 
 
 

4. Odeslaná korespondence na Magistrát: 
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Náměstkovi primátora Dr.Majorovi žádost KMČ na vyprojektování zastávky MHD Sv.Kopeček 
bazilika směr Olomouc. 
Mgr.Pohačovi připomínky k orientačnímu systému na Sv.Kopečku. 

5. Ostatní korespondence: 
℮mail Bayer Jaroslav Olomouc,připomínky k zastávkám MHD na Sv.Kopečku.Bylo odpovězeno ,že 
dojde k řešení v rámci úprav komunikace. 
℮mail Homolák Petr,připomínky k práci komise,bylo mu odpovězeno,že má možnost zapojit se do 
práce nově tvořené komise.℮mail i odpověď byla přeposlána na MmOl Mgr.Puhačovi. 
Dopisy ČEZ o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 21. a 22.3.2011 na Sv.Kopečku.Dopisy budou 
vyvěšeny na vývěsce před poštou a občané budou vyrozuměni též místním rozhlasem. 

6. Různé: 
•••• Znovu urgujeme opravu zborcené kamenné zídky u Hospice. 
•••• Podle informací z Radničních listů je sběrová sobota na Sv.Kopečku stanovena na den 23.4.2011 na 

parkovišti u Fojtství. 
•••• Požadujeme opravu a instalaci směrných ukazatelů ulic (jsou uloženy v místnosti městského domu),jedná 

se o ul.Holubova a Ústavní a ul.Darwinova (u horního rybníku). 
•••• KMČ požaduje,aby TSO zajistily:  

- Odvoz starého zábradlí u zastávky MHD U ZOO, není stále odvezeno po několika urgencích i 
z minulého roku.  

- Znovu obnovení činnosti počišťovače na Sv.Kopečku. 
-  Jarní úklid chodníků a vyčištění kanálů po zimním období. 
- Kontrolu stavu sloupů veřejného osvětlení (oprava,nátěry,příp.výměna) v celé obci vč.kontroly 

osvětlení. 
7. 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. 
 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. 

8. Úkoly do příštího jednání KMČ: 
 Vyhlášení v místním rozhlase informaci o přerušení dodávek elektřiny.(Čapková) 
 Návštěvy jubilantů dle harmonogramu (Seidl,Robenková). 
 Dohled na zpevnění pochůzné plochy mezi ul.Dvorského-Holubova(Ing.Černý). 
 Návštěva odboru životního prostředí na MmOl ve věci napojení kanalizace a kontroly vývozu 

fekálií (Ing.Černý). 
 Kontrola realizace oprav orientačního systému (Ing.Ticháček). 
 Spolupráce s MP nad průjezdy motorových vozidel na polní cestě do Droždína po dobu uzávěry 

hlavní silnice a možnost řešení problému odvozu dětí do základní školy při zákazu vjezdu 
(Jeřábek).  

 
 
Příští jednání 6.4.2011. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  3.3.2011. 

předseda KMČ č.25  
Ing. Karel Robenek 


