ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 13. 7. 2011
zahájení jednání v 18:00 hod.
Přítomní členové:
Čapková Marta
- tajemník KMČ
Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ
Řehák Jan
- předseda KMČ
Stiborková Miluška, MUDr.
Ticháček Vít, Ing.
Zvěř Evžen
Nepřítomní členové ( omluveni ):
Bránka Karel
Březina Jan, Mgr.
Jeřábek Stanislav

1. Kontrola úkolů z minulých jednání:
• Hlášení v měsíci červnu proběhlo dle aktuálních potřeb.
• Návštěvy jubilantů proběhly dle harmonogramu, od počátku roku bylo navštíveno 12
jubilantů občanů Svatého Kopečka. V měsíci červnu jsme navštívili paní Janu
Nedělníkovou a pana Vladimíra Malíka. Komise se shodla, že k blahopřání jubilantům
bude docházet týden po výročí jejich narození.

2. Projednávaná problematika
•

•

•

•

KMČ byla upozorněna občany i návštěvníky Svatého Kopečka o nepříjemném zápachu,
který pochází z chovu domácího zvířectva na konci ulice Kovařovicova. Pokud bude
stížností na uvedený zápach přibývat, bude nutné požádat kompetentní orgány o případné
prošetření stížností.
Dne 10. 7. 2011 se konaly na komunikaci procházející městskou částí Svatý Kopeček
cyklistické závody (C C Tour 2011). KMČ nebyla informována o případném omezení
provozu a občané nemohli být informováni. Taktéž v souvislosti s pořádáním
„Olomoucké šerpy“ bylo KMČ pozdě dodáno oznámení o záboru veřejného prostranství.
V obou případech však částečné omezení komunikace proběhlo bez problémů.
Předseda KMČ p. Řehák informativně oslovil předsedy KMČ okolních městských částí
Droždín, Radíkov a Lošov, aby se komise v daných městských částí vyslovily k návrhu
KMČ Svatý Kopeček ke zřízení trvalé služebny MPO na Svatém Kopečku. Uvedené
komise tento záměr podpořily.
Ve dnech 22. – 24. 6. 2011 bylo detašované pracoviště z důvodu malování uzavřeno.
Malování provedla firma Petr Sova. Následných úklidových prací se účastnili RNDr.
Lakomá Iva, pracovnice detašovaného pracoviště, pan Martin Lakomý a Mgr. Olga
Kohoutová. Paní Kohoutová se k úklidu nabídla z vlastní iniciativy. Již podvakrát využila
přilehlého sálu k březnovému setkání se ženami a její účast na úklidu byla poděkováním
za možnost využívání sálu. V rámci další renovace sálu dojde k jednání s Mgr. Puhačem,
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vedoucím odboru vnějších vztahů Mmol, na kterém bude dohodnuto vyřazení starého
nábytku a následné vybavení nábytkem novým. Léta nebylo do tohoto sálu investováno.
Průzkumem komise bylo zjištěno, že v naší městské části chybí společenské vyžití
především pro seniory, kteří by uvítali založení Klubu seniorů. S dlouholetou tradicí
existují na Svatém Kopečku sportovní organizace, které mají zájem využívat sál ke svým
schůzím, valným hromadám a akcím pro veřejnost. Konat se zde mohou akce Knihovny
města Olomouce. Také vedení základní a mateřské školy projevilo představu, jak tento sál
využívat ke svým potřebám. Sál je také vhodný k pořádání výstav a koncertů.
Květinová úprava pomníku padlých na nám. Sadovém byla dodatečně zahrnuta do
smlouvy o údržbě prostranství Wolkerovy vyhlídky. V nejbližších dnech dojde k úpravě
tohoto pomníku.
KMČ žádá o sdělení termínu umístění kontejneru na šatstvo, který byl projednáván již na
březnovém jednání komise. Kontejner na šaty žádáme umístit v co nejkratší době ke
kontejnerům tříděného odpadu na parkoviště u restaurace Fojtství.
KMČ byla upozorněna občany, kteří navštěvují místní hřbitov, že již déle jak dva měsíce
nebyl vyvezen kontejner se hřbitovním odpadem. Při naplnění kontejneru je třeba
kontaktovat Správu hřbitovů města Olomouce a ta zadá objednávku Technickým službám
města Olomouce, které následně kontejner vyvezou. Komise toto již provedla, kontejner
dle sdělení pověřeného pracovníka Správy hřbitovů bude co nejdříve vyvezen. Komise
městské části bude nadále naplňování kontejnerů monitorovat a dle aktuální potřeby
vývozu reagovat.
KMČ vyvolá opětovné jednání o nevhodně voleném propojení horní a dolní nádrže při
realizaci kanalizační sítě na ulici Darwinova v místech, hřbitovní zdi. Jedná se o příkop,
který je nevhodně řešen, nebyly dodržené normy a v zimě může dojít až k nebezpečným
situacím při náledí. Komise při kontrolních dnech při výstavbě kanalizace na tento
problém upozorňovala a bude se zasazovat o zatrubnění této části a zasypání příkopu.
Toto místo by následně mohlo sloužit jako parkoviště např. pro návštěvníky hřbitova.
Na nám. Sadovém byl vyvrácen informační sloup, který nebyl dostatečně odborně
upevněn. Z důvodu bezpečnosti žádá KMČ o prošetření upevnění zbývajících
informačních sloupů a o jejich případnou opravu.
KMČ upozorňuje na havarijní stav dřevěného plotu na nám. Sadovém v blízkosti
budovy pošty parc. č. 245 (tzv. Mexiko) v závislosti na zvýšeném nebezpečí úrazu
v případě vyvrácení a doporučuje oslovit majitele padajícího plotu.
Na návrh některých členů komise, navrhl předseda Jan Řehák změnu dne a času pro
jednání KMČ. Přítomnými členy bylo přijato vždy první pondělí v měsíci, v 19:00 hodin.
KMČ žádá MmOl o dotaz vlastníka pozemku parcela č. 233, 234, k jakému účelu hodlá
pozemek využít. V současné době je prostor pokryt náletovými dřevinami a je neupraven.
Jedná se o téměř centrum obce a toto místo nepůsobí reprezentativně.
Na základě požadavku KMČ budou instalovány další dva kusy informativní vývěsky.
Celkem budou před budovou MmOl na Sadovém náměstí čtyři vývěsky, které budou
k dispozici KMČ, ZŠ a MŠ Svatý Kopeček a jednotlivým sportovním organizacím
působícím na Svatém Kopečku. Po umístění vývěsek budou organizace informováni o
možnosti své prezentace.
Z důvodu stále trvajícího zápachu kanalizační vpusti v ul. K Hájence křižovatka s ul.
Darwinova byla tato po projednání s pracovníkem Veolia provizorně dočasně zaslepena
a bude dále řešena varianta trvalého zaslepení. K zápachu dochází tzv. díky tzv.
komínovému efektu vzhledem k výše položenému místu v naší městské části.
Dne 15. 6. navštívil Ing. Černý jednání na MmOl odbor životního prostředí ve věci
malého vodního toku Adamůvka, na jednání byl předložen návrh na provozní řád
vodního díla hráz Adamůvka, které slouží jako retenční nádrž při přívalových
deštích. KMČ upozorňuje aby byla v naší městské části stále pravidelně udržována
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průchodnost kanalizačních vpustí v souvislosti s případným možným zaplavením
některých nemovitostí v katastrálním území Svatý Kopeček.
Navrhujeme podání žádosti na Moravskou vodárenskou a.s. o zaslaní aktuálního
seznamu obyvatel naší městské části, kteří jsou ve smluvním vztahu s touto společností.
Dále aby byla tato společnost v návaznosti jako správce kanalizační sítě požádána o
provedení případného kamerového monitoringu některých ulic na Svatém Kopečku
v souvislosti se stále se množícími stížnostmi občanů na zápach u některých
kanalizačních vpustí a trvajících problémech výtoku odpadních vod v ul. Šlikova.
Doporučujeme o těchto krocích informovat MmOl odbor životního prostředí.
KMČ upozorňuje na dva vykácené stromy po pravé straně ve směru ke hřbitovům.
v ul.Holubova na parc. č. 605 v majetku Statutárního města Olomouc.
Komise informuje soukromé podnikatele, provozující svou živnost v městské části Svatý
Kopeček, že mohou využít hlášení místního rozhlasu.
TSMO byla již zaslána reklamace po první seči byl vypracován seznam travnatých ploch,
které nejsou stále zesečeny a dále vypracován seznam požadavků ( ořez keřů atd. ) stále
však některé požadavky nebyly vyřešeny. Občané, bydlící v blízkosti hřiště si opakovaně
stěžují na nezájem o sečení trávy na uvedeném pozemku. Jedná se především o břehy,
které ohraničují sportovní plochu. Tato není již několik let udržována. Ve vysoké trávě se
množí plži, kteří pak v obrovském množství migrují do přilehlých zahrad.
Především místními maminkami s malými dětmi, byla oslovena komise místní části. Před
několika týdny bylo kolaudováno nové dětské hřiště nedaleko zoologické zahrady tzv.
Tomovy parky. Matky upozornily na několik nebezpečných prvků, kterým se dětské
hřiště vyznačuje a mohlo by dojít k úrazu dětí. Především ale poukázaly na to, že dětské
hřiště neslouží místním občanům, ale dětem návštěvníků Svatého Kopečka. V sezonu je
plně obsazeno cizími dětmi a na různé průlezky se musí stát fronta. Na Svatém Kopečku
proto chybí koutek s dětským hřištěm, určeným pro malé obyvatele Svatého Kopečka.
KMČ navrhuje na stávajícím sportovním hřišti zřídit dětský koutek s pískovištěm,
několika průlezkami a lavičkami k odpočinku.

3. Úkoly do příštího jednání
•
•
•
•
•
•

Pokračování v obnově sálu Mmol.
Zodpovídá: M. Čapková
Zajistit květinovou úpravu pomníku padlých na nám. Sadovém.
Zodpovídá: M. Čapková
Zjistit informace o plánovaném umístění kontejneru na textil.
Zodpovídá: M. Čapková
Kontrola vývozu kontejneru na hřbitovní odpad.
Zodpovídá: M. Čapková
Prošetření upevnění zbývajících informačních sloupů, zajistit případnou opravu.
Zodpovídá: J. Řehák
Reklamace žádosti + doplnění dalších travnatých ploch, které jsou určeny k seči.
Zodpovídá: J. Řehák

4. 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 ).
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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.
Oprava havarované zídky u Hospice.

5. Došlá korespondence
12.6. 2011
27.6. 2011

MmOl – Ing. Martin Novotný, primátor
- Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce
TSMO – Pavla Holubčíková, Dis.
- Plán prací pro měsíc červen 2011

6. Došlá elektronická korespondence
3.6. 2011

MmOl – Mgr. Puhač Vladimír, odbor vnějších vztahů
- Oznámení o výluce el. energie na Svatém Kopečku dne 28.6.2011

3.6. 2011

MmOl – Mgr. Puhač Vladimír, odbor vnějších vztahů
přeposlaný e-mail od MmOl Holý Vojtěch, odbor dopravy
- Návrh na opravu zastávky MHD Svatý Kopeček bazilika.

8.6. 2011

TSMO – Ing. Jiří Nakládal, vedoucí provozovny VO
- Požadavek na vypracování seznamu pro účely nátěru stožárů VO.

9.6. 2011

MmOl – Ing. Jana Dokoupilová, odbor dopravy oddělení MHD
- Návrh organizace provozu MHD v době konání cyklozávodů dne 26.6. 2011.

13.6. 2011

Brodacký Antonín dlaždičské práce, autodoprava
- Nabídka služeb pro KMČ.

15.6. 2011

MmOl –Mgr. Puhač Vladimír, odbor vnějších vztahů
- Plán akcí v rámci Svátků města Olomouce.

15.6. 2011

MmOl – Puhač Vladimír, odbor vnějších vztahů
přeposlaný e-mail od MmOl Holý Vojtěch, odbor dopravy
- Instrukce k uzavírkám dne 26.6. 2011 a přiložená mapka.

16.6. 2011

KMČ č. 2, Droždín – Ing. Filipcová Marta
- Informace o termínu konání schůze KMČ č. 2 a její osobní stanovisko
k případnému jednání.

16.6. 2011

KMČ č. 21, Radíkov -Ing. Jan Zvěřina
- Informace o termínu konání schůze KMČ č. 21 Radíkov a osobní stanovisko
k případnému jednání.
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27.6. 2011

29.6.2011

KMČ č. 8, Lošov – Ing. Preč Jan
- Informace termínu konání schůze KMČ č. Lošov a osobní stanovisko
k případnému jednání.
KMČ č. 2, Droždín – Ing. Filipcová Marta
- Kladné stanovisko KMČ č. 2 k případnému jednání ve věci služebny MP.

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin
Příští schůze KMČ č. 25 bude 3. 8. 2011
Zapsala: Marta Čapková

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák
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