
ZÁPIS
 Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25

OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 1. 6. 2011

zahájení jednání v 18:00 hod.

Přítomní členové:
Bránka Karel
Černý Stanislav Ing. - místopředseda KMČ
Jeřábek Stanislav
Řehák Jan - předseda KMČ
Zvěř Evžen

Nepřítomní členové ( omluveni ):
Březina Jan Mgr.
Čapková Marta  - tajemník KMČ
Stiborková Miluška MUDr.
Ticháček Vít Ing.

.
Předseda komise informoval úvodem přítomné členy, že pan Mgr. Jan Březina požádá o uvolnění z 
funkce člena KMČ č. 25.
Mgr. Březina osobně kontaktoval předsedu KMČ a vysvětlil, že dále nebude pracovat pro komisi z 
osobních důvodů - (stěhování do jiné místní části).

1. Kontrola z minulých jednání:

Hlášení v měsíci květnu proběhlo dle aktuálních potřeb.
Návštěvy jubilantů  proběhly dle  harmonogramu,  od počátku roku bylo  navštíveno 10 jubilantů 
občanů Svatého Kopečka, v měsíci květnu jsme navštívili paní Drahomíru Šretrovou.
Dohled nad zpevněním plochy v ul. Dvorského – Holubova ( Ing. Černý ).
Byla vystavena objednávka prací s předběžnou kalkulací a termínem realizace do 31.5.2011.
Termín realizace se oproti plánu  posune - bude upřesněno ( Ing. Černý ).

Kontrola  realizace  oprav  orientačního  systému  (  Ing.  Ticháček  )  -  úkol  trvá  i  přes  důsledné 
upozornění MmOl na rychlé řešení problému z důvodu již započaté turistické sezony.
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.
Dne 27.5.2011 byla nově vybudovaná komunikace III/4432  v  ul.  Dvorského  otevřena.  Po 
vybudování  zpevněné  pochůzné  plochy  v  ul.  Dvorského  –  Holubova  bude  komise  žádat  na 
doporučení MP Olomouc změnu značení pro umožnění dopravní obslužnosti ZŠ.
Připomínky Ing. Martina Lacha k rekonstrukci silnice na Svatém Kopečku a přesunutí zastávky 
MHD předat příslušnému odboru MmOl. ( Řehák )
Dopis byl zaslán  dne 11.5.2011 elektronicky a dále také dne 11.5.2011 v  tištěné podobě předán  na 
MmOl.



2. Došlá korespondence z MmOl:

6.5. 2011 dopis Mgr. Puhač V. Objednávka služeb spojených s realizací zpevněných ploch 
mezi ul. Dvorského – Holubova a zpevněné plochy za památníkem padlých.

9.5.2011 e-mail Ing. Faltys J. Odbor ochrany MmOl – žádost o sdělení kontaktních údajů pro 
potřeby již vybudovaného plánu spojení na osobu zastupující v nepřítomnosti 
předsedu KMČ a možnosti  operativně informovat o krizových a mimořádných 
situacích občany Svatého Kopečka.

11.5. 2011 e-mail Mgr. Puhač V.  Odbor vnějších vztahů MmOl - přeposlaný e-mail z 
            odboru investic – aktualizovaný plán investičních akcí pro rok 2011 pro potřeby 

KMČ při sestavování plánu nutných oprav komunikací pro rok 2011.
11.5. 2011 e-mail Mgr. Puhač V.  Odbor vnějších vztahů MmOl – pokyny pro vypracování 

seznamu nutných oprav komunikací pro rok 2011 a pozvánka na pravidelné setkání 
předsedů KMČ s primátorem města a ostatními zástupci MmOl - řediteli MP 
Olomouc, SNO a.s. , TSMO a.s. , DPMO a.s..

23.5. 2011 e-mail Mgr. Puhač V. Odbor vnějších vztahů MmOl – sčítání domů a bytů 2011, 
          došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů ve dnech 19. až 30. května 2011 -

žádost o zveřejnění na vývěskách.
25.5. 2011 dopis SMOl/ŽP/55/4216/2011 Odbor životního prostředí MmOl vyřizuje J.Jarošová 

– dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, zábory a výkopové práce,  
žadatel firma David Zoubek, Zikova 8 Olomouc, 779 00 povolení o užívaní plochy 
p.č. 604/1 v k. ú. Svatý Kopeček doba záboru od 25.5.2011 do 8.6.2011 pro potřeby 
stavebních prací ( výkopové práce ) .

25.5.2011 dopis SMOl/55/13636/2010/Hu Odbor životního prostředí MmOl vyřizuje Ing. V. 
Hučínová – oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání 
ve věci schválení manipulačního řádu pro vodní dílo hráz s vodní nádrží na drobném 
toku Adamůvka na říčním km 5 v k. ú. Droždín.

26.5. 2011 e-mail Ing.  Nováková  Martina  Odbor  dopravy  MmOl  –   informace  o  schválení 
změny jízdního řádu MHD Olomouc Radou města Olomouce.

26.5. 2011 dopis TSMO Holubčíková P. Dis. Plán prací na měsíc červen, oznámení o rozšíření 
provozních hodin ve sběrovém dvoře v Hodolanech v Chelčického ulici.

                     

3. Ostatní došlá korespondence:

20.5.2011 dopis Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc společně s dodavatelem stavby 
firmou Strabag a.s. - pozvánka na slavnostní otevření stavby, rekonstrukce silnice  
III/4432 Samotišky – Svatý kopeček dne 27.5.2011 v 8.00 hod.

31.5. 2011 e-mail Sedlák Pavel SEKNE spol. s.r.o. -  předběžná cenová nabídka na realizaci  
zpomalovacích prahů ( retardérů ) a souvisejících úprav v ul. Kovařovicova.

4. Projednávaná problematika:

Předseda  KMČ  se  zúčastnil  dne   18.  5. 2011  setkání  spolu  s   ostatními  předsedy  komisí   s 
primátorem  města  Olomouce  Martinem  Novotným  a  ostatními  zástupci  MmOl,  řediteli  MP 
Olomouc SNO a.s. TSMO a.s. a DPMO a.s.
Komise byly rozděleny pod patronát jednotlivých členů rady města  Olomouce,  záštita nad naší 



komisí byla přidělena  radnímu panu Ing. Janu Dostálovi (KDU-ČSL).
KMČ  na  základě  osobní  informativní  schůzky  předsedy  s  vedením  MP  Olomouce  požaduje 
vyvolání jednání se zástupci  MmOl ( Radou města ) o možnosti zřízení trvalé služebny MP  na 
Svatém Kopečku s 24 hod. provozem  s operačním dosahem přilehlých městských částí. Současně 
osloví a požádá KMČ Droždín, Radíkov a Lošov  o podporu při jednání.

Paní Čapková  vznesla  na MmOl požadavek na instalaci dalších dvou vývěsek před budovu pošty. 
Současná celková plocha na vývěsce neumožňuje zveřejnění dalších nepovinných údajů pro lepší 
informovanost občanů Svatého Kopečka a dále požádala o adaptaci zasedací místnosti v budově 
pošty,  která může sloužit  do budoucna  veřejně i pro občany (  např.  klub seniorů,  využití  jako 
zasedací místnost pro sportovní kluby, akce pro děti atd. ).

Současně  byla zřízena nová e- mailová schránka pro potřeby náměty a připomínky občanů Svatého 
Kopečka.
Kontaktní e-mail: kmc25@se  znam.cz  
Administraci webové prezentace KMČ č. 25 bude dále zajištovat Mgr. Tomáš Krejčí.

Ing. Černý rozpracoval  seznam míst  ( fotodokumentace, zakreslení v katastrální mapě a popis ) na 
požadavek pro realizaci oprav z finančních prostředků poskytnutých MmOl pro rok 2011 ( částka 
300 000.- ).
Současně vytvořil seznam poškozených míst,  v rámci reklamace po vybudování nové kanalizační a 
stokové  sítě  (  zejména  nerovnost  pochůzných  ploch,  poškozený  plášť  vozovky,  špatně, 
vyspádované kanalizační vpusti ) .
Byla projednána problematika ul. Kovařovicova a nedodržování povolené rychlosti jako jedna z 
variant pro řešení byla navrhnuta instalace zpomalovacích pásů ( retardérů ) .
Na  návrh  členů  bude  záležitost  informativně  projednána  s  Dopravním  inspektorátem  PČR 
Olomouc. Členové komise byli seznámeni s předběžnou cenovou nabídkou instalace retardérů od 
firmy SEKNE spol. s.r.o.

TSMO žádáme:

1.  Plošné   vyčištění  kanalizační  stokové sítě  na  celém území  katastru  městské  části  ve  správě 
TSMO.
Sběrné koše v pustích  jsou  na mnoha místech zcela neprůchodné a  neplní funkci pro řádný  odtok 
dešťové vody a  tímto dochází k dalším škodám, kdy  stojící voda způsobuje  trvalé škody na 
komunikacích, pochůzných plochách a mimo jiné i historicky cenných objektech
( socha sv. Jan ).
2. Na základě upozornění občanů žádáme reklamaci  vysazených dřevin ( šeříků ) na ul. Holubova. 
Dvě dřeviny jsou zcela uhynulé současně požádáme TSMO, aby zaměstnanec společnosti, který 
působí na Svatém Kopečku dle potřeby tyto nově vysazené dřeviny zavlažoval.
3. Dosečení ploch, které jsou ve správě TSMO a nejsou udržovány bude vypracován seznam.
4. Nátěr sloupů veřejného osvětlení dle vypracovaného seznamu.

Dále byl předseda  KMČ  občany upozorněn na havarijní stav některých míst komplexu Baziliky a 
nebezpečí úrazu kolemjdoucích zejména v prostoru na nám. Sadovém u kramářských boudek, kde 
dochází k velké kumulaci lidí zejména turistů, ( trvale opadávající větší kusy omítky ).

Dne 18.5.2011 byla KMČ upozorněna na poničení sochy sv. Jana na Sadovém náměstí, ve dvou 
místech bylo poničeno zábradlí lemující po celém obvodu sochu ( kuželky v kamenném zábradlí 
byly na dvou místech vytlačeny vně mimo osu zábradlí vrchní kamenné desky byly posunuty a 
hrozilo velké riziko úrazu zejména dětí) .
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Dne  19.5.2011  na  požádání  z  řad  farníků  byl  přizván  Mgr.  René  Tikal  restaurátor  se  svými 
spolupracovníky  Radkem  Blinkou  a  Tomášem  Outratou,  kteří  odborně  poničené  části  sochy 
navrátili do původní polohy a zdarma závady  poopravili.
Komise děkuje za provedené úpravy.
  
7. 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 hřbi-
tově ).
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.
Oprava sousoší sv. Jana.
Instalace provizorního ohraničení zamezujícího vstup do prostoru sochy sv. Jana z  
důvodu nebezpečí úrazu.

8. Úkoly do příštího jednání:

                       Vyhlášení v  místním rozhlase: změna v jízdním řádu linky č. 11 a dále dle aktuálních 
potřeb.
Návštěvy jubilantů dle Harmonogramu (  Stiborková, Řehák ) v měsíci červnu budou 
navštíveni dva jubilanti.
Dohled nad zpevněním plochy v ul. Dvorského – Holubova ( Ing. Černý )
Reklamace komunikací po vybudování kanalizační sítě a seznam nutných oprav z  
poskytnutých finančních prostředků pro rok 2011 ( 300 000.- Kč ) .
Vypracovat seznam požadavků pro TSMO.

Ukončení jednání v 19,45 hod.

Příští jednání proběhne:
dne 13. 7. 2011 v 18:00 hod. v budově pošty na Svatém Kopečku.

Svatý Kopeček 2.6.2011 předseda KMČ č. 25
Zápis zapsal Řehák Jan                        Řehák Jan
 




