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Zápis z jednání Komise městské části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 6.4.2011:
Členové komise jednání přítomni:
Bránka Karel
Čapková Marta
Jeřábek Stanislav
Robenek Karel Ing. – předseda KMČ
Robenková Jarmila Ing.
Seidl Antonín
Ticháček Vít Ing.
Členové komise omluveni:
Černý Stanislav Ing.
Krejčí Zora JUDr.
Tajmrová Miriam Mgr.
Hosté:
Knoll Lumír Ing.
Řehák Pavel

1.

D
ůvody účasti hostů:
Ing.Knoll přišel informovat komisi ,že podal připomínku k záměru města vybudovat na
Sv.Kopečku parkovací dům u ZOO a zajímala ho práce komise.
Pan Řehák , obyvatel Sv.Kopečka Sadové nám., přišel se představit jako člen nově sestavované
komise se zájmem poslechu jednání komise.

2.
ontrola úkolů z minulých jednání:Hlášení místním rozhlasem bylo zajištěno dle aktuálních
potřeb (Čapková).
K opravám v orientačním systému na Sv.Kopečku navštívil Ing.Ticháček MmOl, kde dostal
příslib,že k opravám dojde bez udání termínu.
Pan Jeřábek jednal s MP o průjezdech motorových vozidel na polní cestě do Droždína po dobu
uzávěry hlavní silnice a možnost řešení problému odvozu dětí do základní školy při zákazu vjezdu,
bylo mu sděleno,že dopravní obsluze je vjezd povolen.
Od počátku r.2011 bylo navštíveno 7 jubilantů občanů Sv.Kopečka (Seidl,Robenková).
3. Došlá korespondence z Magistrátu:Odbor stavební,odd. správy na úseku pozemních
komunikací:Rozhodnutí k dodatečnému povolení zvláštního užívání místní komunikace
v ul.Darwinova x Šeříkova od 11.2.-20.2.2011 z důvodu havárie vodovodního řádu.
Rozhodnutí k povolení úplné uzavírky sil.III/4432 ul.Dvorského Sv.Kopeček, důvod uzavírky:
v rámci realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4432Samotišky-Sv.Kopeček,termín uzavírky:
4.4.-8.5. a 23.5.-29.5.2011 (mimo BUS), 9.5.- 22.5.2011 (včetně BUS).
Odbor investic:
Dopis vedoucího odboru investic Ing.Vladimíra Michaličky,v reakci na dopis předsedy KMČ ze
dne 18.2.2011 ve věci problematika zastávky MHD Sv.Kopeček-bazilika.Informoval,že odbor
dopravy zadal projektantovi Ing.Petru Doleželovi zpracování technické studie možného řešení
zastávky,se kterým následně seznámí Radu města Olomouce,aby rozhodla o dalším postupu.
Odbor vnějších vztahů:
℮mail přeposlán dopis vedoucí odd.péče o zeleň Ing.Štěpánkové,kterým konstatuje,že některé
travnaté plochy v majetku města nejsou udržovány,požaduje,aby komise do poloviny srpna 2011
nahlásily tyto plochy,aby mohly být zařazeny do plánu údržby r.2012.V letošním roce pro tyto
plochy nejsou finanční prostředky.
℮mail přeposlán dopis pana primátora,který žádá ,aby komise nahlásily místa kde se srocují lidé za
účelem pití alkoholu na veřejném prostranství. Komise navrhuje, tři lokality které zaznamenává na
mapce Sv.Kopečka,jsou to: Sadové nám.,Wolkerova vyhlídka a zastávky MHD Svatý Kopeček
ZOO.
℮mail sdělení,že Rada města Olomouce na zasedání 22.3.2011 neprobrala a tudíž neschválila nové
složení KMČ,a požaduje aby komise ve starém složení pracovaly ještě v měsíci dubnu 2011.
℮mail sdělení,že finanční prostředky na opravy chodníků a komunikací zůstávají ve stejné výši
jako v minulém roce.
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4. Ostatní korespondence:
Dopis ČEZ o přerušení dodávky elektřiny 20.4.2011 od 7.00 – 15.00 hod na Sv.Kopečku.
Bude označeno letáčky a občané budou vyrozuměni též místním rozhlasem.
Technické služby města Olomouce a.s.: Dopis předsedům KMČ,že od dubna do října budou opět
pravidelně dostávat informaci o službách zajišťovaných TSO s přiloženým harmonogramem prací na
duben,který bude vyvěšen na vývěsce.
5. Různé:
• Ing.Robenek a pan Jeřábek jednali s projektantem Ing.Petrem Doleželem ,který je seznámil
s technickou studií k zastávce MHD Sv.Kopeček bazilika (směr Olomouc).K tomu KMČ touto
cestou žádá o zbourání nemovitostí v majetku města tzv. hasičárny a zámečnické dílny,které nejsou
již léta využívány.
• KMČ projednala stížnost obyvatel Šlikovy ul. kde není pouliční osvětlení v části od Samotišek až
ke křížku na Sv.Kopečku.KMČ podporuje požadavek obyvatel a žádá o osvětlení této ulice.
• Parkování na Sv.Kopečku: v jarních měsících opět dochází k nadměrnému parkování na
Sv.Kopečku.Opět dochází k tomu, že při zaplnění parkoviště nu Fojtství se toto parkoviště rozšíří i
na přilehlé travnaté hřiště.Nájemce parkoviště vybírá jen poplatky bez jakýchkoliv služeb pro
návštěvníky (odpadové koše,toalety,umývárny).KMČ se tímto dotazuje jaký je důvod,že jsou
parkoviště pronajímána a neprovozuje je TSO,když jsou velice lukrativní.
• KMČ požaduje ořez keřů na Sadovém náměstí a to tak,aby bylo možné využívat všechny lavičky
určené pro návštěvníky.
6. 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.
7. 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 4.5.2011.
Zápis zapsala Ing.Robenková 6.4.2011.
předseda KMČ č.25
Ing. Karel Robenek

