ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 4. 5. 2011
zahájení jednání v 18:00 hod.
Přítomní členové:
Březina Jan Mgr.
Černý Stanislav Ing. - místopředseda KMČ
Jeřábek Stanislav
Řehák Jan
- předseda KMČ
Stiborková Miluška MUDr.
Ticháček Vít Ing.
Zvěř Evžen
Nepřítomní členové ( omluveni ):
Bránka Karel
Čapková Marta

- tajemník KMČ

nově zvolení členové komise:
Březina Jan Mgr.
Řehák Jan
Stiborková Miluška MUDr.
Zvěř Evžen

- předseda

členové, kteří ukončili činnost v komisi:
Robenek Karel Ing.
Krejčí Zora JUDr.
Robenková Jarmila Ing.
Seidl Antonín
Tajmrová Miriam Mgr.

- předseda komise
- místopředseda
- jednatel ( tajemník )

členové, kteří dále pokračují v práci v komisi:
Bránka Karel
Čapková Marta
Černý Stanislav Ing.

Jeřábek Stanislav
Ticháček Vít Ing.

Úvodem jednání byli představeni noví členové komise, kteří byli jmenováni dne 5. 4. 2011 Radou
města Olomouce.
Tímto nově složená KMČ velice děkuje dlouholetému předsedovi Ing. Karlu Robenkovi a současně
ostatním členům, kteří ukončili činnost v KMČ č. 25 za práci pro městskou část Svatý Kopeček.

1.

Kontrola z minulých jednání:

Hlášení v měsíci dubnu proběhlo dle aktuálních potřeb.
Návštěvy jubilantů proběhly dle harmonogramu, od počátku roku bylo navštíveno 9 jubilantů
občanů Svatého Kopečka ( Seidl, Robenková ).
Dohled nad zpevněním plochy v ul. Dvorského – Holubova ( Ing. Černý ).
V ul. Dvorského – Holubova žádá MP Olomouc instalaci dopravního značení s dodatkovou
značkou, ,, mimo ZŠ “ ( dopravní obslužnost zejména dětí do ZŠ ) .
Komise s tímto návrhem souhlasí, avšak podmiňuje instalaci tohoto značení právě zpevněním
plochy, v opačném případě důrazně upozorňuje na skutečnost, že při průjezdu automobilů vzniká
velké riziko úrazu.
Návštěva odboru životního prostředí na MmOl ve věci napojení kanalizace a kontroly vývozu
fekálií. ( Ing. Černý )
KMČ Svatý Kopeček upozorňuje občany na konec platnosti termínu vyjádření Moravské
vodárenské a. s. k dokumentaci pro územní souhlas kanalizační přípojky. Ze zákona o vodovodech
a kanalizacích č. 274/2001 Sb., je povinnost uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody a odvádění
odpadních vod s Moravskou vodárenskou a.s.. „Vypouštění odpadních vod do kanalizace bez
uzavření této smlouvy je nepřípustné. Pokud nebude při kontrole předložen doklad o nakládání s
odpadními vodami, hrozí finanční postih“ -vyhlášeno rozhlasem.
Kontrola realizace oprav orientačního systému ( Ing. Ticháček )
Komise upozorňuje na co nejrychlejší realizaci oprav s ohledem na již probíhající turistickou
sezónu.
Spolupráce s MP nad průjezdy motorových vozidel na polní cestě do Droždína po dobu uzávěrky
hlavní silnice a možnost řešení problému odvozu dětí do základní školy při zákazu vjezdu.
(p. Jeřábek )
Připomínáme občanům Svatého Kopečka, že od 9. 5. 2011 bude pro dopravní obsluhu již zcela
uzavřena ul. Dvorského a to včetně autobusů MHD vjezd do ul. Kovařovicova nebude dle
informací stavbyvedoucího možný s ohledem na technologické postupy při rekonstrukci (frézování
vozovky, izolační práce atd. ).

2.

Došlá korespondence z MmOl:

11.4.2011

13.4.2011

20.4.2011

21.4.2011

28.4.2011

dopis SMOl/ŽP/55/2600/2011 odbor životního prostředí MmOl vyřizuje J.Jarošová - dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, žadatel Marie Paprstková
smlouva o umístění předzahrádky pro sezónní restaurační provoz v období od
1 .4. 2011 – 30. 9. 2011 na pozemku p.č. 296.
dopis Mgr. Puhač Vladimír odbor vnějších vztahů MmOl - informace o jmenování
nových předsedů KMČ pozvánka na setkání s náměstkem RNDr. Janem Holpuchem,
pracovníky oddělení KMČ a detašovaných pracovišť MmOl.
dopis Mgr. Puhač Vladimír odbor vnějších vztahů MmOl - korespondence
informující nově zvolené předsedy KMČ o finančních možnostech KMČ pro rok
2011 a jejich čerpání, mimo tuto strukturu rozpočtu oznamuje, že pro kalendářní rok
bude uvolněna částka 300 000.- na nutné opravy komunikací v kompetenci odboru
dopravy. V polovině května budou předsedové KMČ pozváni na pracovní setkání
týkající se metodiky zadávání zakázek na opravy komunikací.
dopis SMOl/OPK/79/1345/2011 odbor stavební MmOl vyřizuje E. Urbanová rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace ul. Šlikova a to v úseku
od křižovatky ul. K Hájence po křižovatku ul. Borová v Samotiškách v období
od 22.4.2011 – 29.5.2011. Důvod uzavírky – zamezení průjezdu vozidel po dobu
uzavírky sil. III/4432 na Svatém Kopečku.
dopis Mgr. Puhač Vladimír Korespondence nově zvoleným předsedům KMČ –

2.5.2011

3.

informuje o finančním ohodnocení za práci v komisi, požadavek na aktualizaci
kontaktních údajů všech členů komise a následné zaslání na odbor vnějších vztahů
MmOl.
e-mail Mgr.Puhač Vladimír odbor vnějších vztahů MmOl přeposlaná korespondence,
Kraunerová Vlasta odbor památkové péče-odpověď na e-mail Mgr. Puhače ve věci
sousoší Sv. Jana a jeho opravy.

Ostatní korespondence:

26.4.2011

28.4.2011
28.4.2011

28.4.2011

2.5.2011

dopis TSMO Holubčíková P. Dis. upozornění na výluku sběrového dvora v Neředíně
( stavební práce ) a harmonogram mimořádných sběrových sobot na parkovišti u
krematoria ), plán prací TSMO na měsíc květen 2011 - vyvěšeno na nástěnce.
dopis TSMO Holubčíková P. Dis. dopis nově zvoleným předsedům KMČ, všeobecné
informace o službách zajišťovaných TSMO a o kontaktních osobách TSMO.
e-mail Nováková Martina odbor dopravy MmOl – vyjádření KMČ o uvažované
změně odjezdu linky č. 11 ve směru Svatý Kopeček ZOO – Hlavní nádraží z důvodu
zavedení spoje do Droždína a nutnost posunout čas odjezdu v 16.18 hod. ze
zastávky Svatý Kopeček ZOO o to o 4 minuty na 16.14, tímto bude zachován čas
příjezdu na Hlavní nádraží v 16.37 v návaznosti na další spoje MHD, popřípadě ČD.
Komise městské části vyslovuje s touto změnou souhlas, bude zaslán e-mail ze stanoviskem KMČ na odbor dopravy.
e-mail Bozděchová Věra Dvorského 44 Olomouc – Svatý Kopeček - upozornění na
špatný stav sousoší Sv. Jana na Sadovém náměstí u boudek a možnost rizika úrazu
kolemjdoucích zejména dětí. Požadavek na ohraničení sochy a umístění informativní
cedule o stavu sousoší popřípadě doplněnou o zákaz vstupu.
Již v minulosti byl problém soustavné destrukce sousoší řešen KMČ s odborem památkové péče MmOl avšak bezvýsledně. Sousoší Sv. Jana bylo dříve opatřeno kovanou brankou, která zamezovala vstupu přímo do prostoru sousoší.
Informujeme, že oprava sochy byla již dne 8.9.2010 ještě minulou komisí navržena
jako požadavek do plánu údržby na rok 2011.
Komise požaduje v co nejkratší době nutnou instalaci dočasného aspoň provizorního
ohraničení pro zabránění rizika úrazu a umístění cedule zakazující vstup a informující o stavu sousoší do doby než bude realizována samotná oprava.
e-mail Ing. Martin Lach Dvorského 123/38 Olomouc – Svatý Kopeček - připomínky
k rekonstrukci silnice III/4432 v ul. Dvorského.
Pan Lach poukazuje na zhoršení životních podmínek v bezprostřední blízkosti jeho
bydliště z důvodu navýšení vozovky při celkové rekonstrukci a nespokojenost k
nevhodnému přemístění zastávky MHD Svatý Kopeček Bazilika a tímto ke snížení
bezpečnosti účastníků silničního provozu.
Tato elektronická korespondence bude dle požadavku předána kompetentnímu odboru MmOl.

6.Různé:
Dne 20. 4. 2011 při informativní schůzce nově zvolených předsedů na MmOl obdrželi předsedové
KMČ dopis informující o finančních možnostech KMČ pro rok 2011 a jejich čerpání. Mimo tento
rozpočet bylo sděleno, že bude uvolněna částka 300 000.- na opravy komunikací v gesci odboru
dopravy. Tato částka podporuje aktivitu návrhů jednotlivých komisí v oblasti těchto nutných oprav.

Členové naší komise předběžně navrhují tři místa, pro realizaci oprav:
1.
2.
3.

Sadové náměstí pochůzná plocha naproti samoobsluze ( za pomníkem )
Chodník od křižovatky ul. Darwinova – Radíkovská dále ve směru až po zastávku
MHD ,, U Lesa.“
Chodník - ul. Dvorského naproti ZŠ ( u bytovek ) až po křižovatku ulic Radíkovská E.F. Buriana. ( restaurace Fojtství ).

Členové komise navrhují další alternativu pro řešení umístění bankomatu v městské části
Svatý Kopeček a to:
1.

2.

7.

Aktuálně využít současné výstavby nového vchodu do ZOO a zařadit dodatečně
do plánu výstavby možnost budoucího umístění bankomatu ( dispozičně připravit pro
následnou instalaci ).
Další alternativou je informativně oslovit pana Františka Macka ( fa. restaurace
U Macků ) a jednat o možnosti instalace bankomatu přímo do zdi budovy restaurace.

Otevřené body:
Zajištění projektové dokumentace chodníku na ulici Dvorského ( na začátku obce)
první chodník na ulici Radíkovská ( od zast. MHD ZOO směr Olomouc po poslední
nemovitost směr Radíkov ).
Zajistit nutné opravy hřbitova na Svatém Kopečku ( chybí branka na starém hřbitově ).
Umístění sociálních zařízení na parkovištích.
Instalace nové ústředny pro místní rozhlas ( stará je již nefunkční při hlášení chrčí ) a
opravu tlampačů na začátku ul. Dvorského.
Zajistit instalaci bankomatu v budově pošty MmOl na Sadovém nám. Popřípadě
řešit další navržené varianty.
Opravu havarované zídky u Hospice.

8.Úkoly do příštího jednání:
Vyhlášení v místním rozhlase: Možnost občanů o dodatečném podání žádosti o biopopelnici. Upozornění občanů na končící platnost termínu vyjádření Moravské Vodárenské a. s.. Informovat občany o uzavření sběrového dvora v Neředíně z důvodu
rekonstrukce.
Návštěvy jubilantů dle Harmonogramu ( Čapková, Řehák )
Dohled nad zpevněním plochy v ul. Dvorského – Holubova ( Ing. Černý )
Spolupráce s MP nad průjezdy motorových vozidel na polní cestě do Droždína po
dobu uzávěrky hlavní silnice a možnost řešení problému odvozu dětí do základní
školy při zákazu vjezdu. ( p. Jeřábek )
Připomínky Ing. Martina Lacha k rekonstrukci silnice na Svatém Kopečku a
přesunutí zastávky MHD předat příslušnému odboru MmOl. ( Řehák )

V závěru jednání proběhlo hlasování na funkci místopředsedy.
Na funkci místopředsedy byl ostatními členy navržen pan Ing. Stanislav Černý.
Zápis o hlasování:
přítomno členů:
nepřítomno členů:

7
2

pro návrh:
proti návrhu:

6
0

zdrželo hlasování:

1

Novým místopředsedou byl zvolen Ing. Stanislav Černý.

Ukončení jednání ve 20,00 hod.
Příští jednání proběhne:
dne 1. 6. 2011 v 18:00 hod. v budově pošty na Svatém Kopečku.

Svatý Kopeček 5.5.2011
Zápis zapsal Řehák J.

předseda KMČ č. 25
Řehák Jan

