ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 3. 8. 2011
zahájení jednání v 18:00 hod.
Přítomní členové:
Karel Bránka
Čapková Marta
- tajemník KMČ
Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ
Stanislav Jeřábek
Řehák Jan
- předseda KMČ
Stiborková Miluška, MUDr.
Ticháček Vít, Ing.
Zvěř Evžen
Nepřítomní členové (omluveni):
Březina Jan, Mgr.
Hosté:
Ondřej Macků
Jaroslav Hilšer

1. Kontrola úkolů z minulých jednání:
• Hlášení v měsíci červnu proběhlo dle aktuálních potřeb.
• Návštěvy jubilantů proběhly dle harmonogramu, od počátku roku bylo navštíveno 13
jubilantů občanů Svatého Kopečka. V měsíci červenci jsme navštívili paní Františku
Grusmannovou. V měsíci srpnu navštíví zástupci KMČ další dva jubilanty.
• Schůzka týkající se další obnovy sálu v budově MmOl na Svatém Kopečku se uskuteční
10. 8.2011.
• Květinová úprava pomníku proběhne do 15. 8. 2011. Pomník bude osázen již podzimní
výsadbou.
• Dle oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí MmOl budou kontejnery na
textil rozmísťovány v průběhu měsíce srpna. Kontejner na textil v naší městské části
bude umístěn u nádob na tříděný odpad na parkovišti u restaurace Fojtství.
• Kontejner se hřbitovním odpadem byl po oznámení na Správě hřbitovů vyvezen.
• Předseda Jan Řehák zaslal na TSMO druhou reklamaci, která se týká nesečených ploch,
které jsou v majetku města na Svatém Kopečku.

2. Projednávaná problematika
1) Od měsíce září budou jednání KMČ Svatý Kopeček vždy každé první pondělí
v měsíci od 19:00 hodin a to následovně: 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12.
2) Předseda požádal členy komise, aby se v případě nepřítomnosti na jednání předem
z účasti omlouvali.
3) Zástupci SK Kopeček (malá kopaná) pan Ondřej Macků a pan Jaroslav Hilšer se na
jednání přišli informovat o dalším využití hřiště na Svatém Kopečku. Již několik
desítek let se na Svatém Kopečku hraje soutěž v malé kopané. Družstvo ze Svatého
Kopečka na velkém fotbalovém hřišti udržuje plochu na malou kopanou, o kterou by
v budoucnosti nechtělo přijít. V minulých dvou letech se za částečného finančního
přispění z MmOl vybudovalo zázemí nejen pro domácí mužstvo, ale především pro

soupeře, kteří se neměli kde převlékat a kam si odkládat osobní věci. SK Kopeček má
zájem o pronájem a následnou údržbu hřiště.
4) V současné době se Střední odborná škola ekonomiky a podnikání, s.r.o., která sídlila
v budově na hřišti z uvedených prostor odstěhovala. Jak KMČ zjistila, budova
i hřiště byly v pronájmu této střední školy. KMČ opětovně žádá, aby v závislosti
na této změně byla plocha hřiště zahrnuta do plánu pro seč nejen na rok 2012,
ale vzhledem k stávající situaci (ve vysoké trávě se množí plži, kteří následně migrují
do přilehlých zahrad) sečena i v tomto roce.
5) KMČ žádá o sdělení, jak bude naloženo s prázdnou budovou na hřišti, ve které
doposud sídlila Střední odborná škola ekonomiky a podnikání, s.r.o. Navrhujeme, aby
byla využita pro sportovní spolky a občany Svatého Kopečka. Na Svatém Kopečku se
není kde scházet, v uvedené budově by mohlo být zřízeno regionální muzeum, které
dříve sídlilo v budově restaurace Fojtství a bylo zrušeno apod.
6) KMČ žádá vyvolání jednání v RM o navýšení počtu strážníků MP, aby právě
personálně do budoucna mohl být zajištěn provoz trvalé služebny MP na Svatém
Kopečku.
7) KMČ žádá, aby byli strážníci MP Olomouc, kteří pravidelně usměrňují dopravu na
Svatém Kopečku a monitorují volná parkovací místa v naší městské části uvolněni
z této činnosti, v důsledku této nemají možnost hlídky provádět jakoukoliv jinou
činnost (pochůzná pravidelná činnost, průjezdy motorizované hlídky nejen na Svatém
Kopečku, ale i v operačním pásmu přilehlých městských částí Droždín, Radíkov,
Lošov atd.) Parkování návštěvníků zejména směřujících do ZOO je problémem této
příspěvkové organizace, proto ať také tuto činnost monitoringu a další související
problémy zajišťuje přímo ZOO Olomouc, tak jak je tomu v jiných takto turisticky
navštěvovaných místech v ČR. V této souvislosti žádáme, aby bylo osloveno vedení
ZOO a problém byl přímo s nimi řešen.
Strážníky MP Olomouc potřebují občané Svatého Kopečka ,, na ulici “ a v případě
zhoršené dopravní situace doporučuje KMČ ať je operativně žádána Dopravní
Policie, která má problematiku řízení dopravy přímo ve své kompetenci.
8) Žádáme o plošné zkontrolování veřejného osvětlení (VO) jak po statické tak i
funkční stránce (kontrola usazení v patě sloupu, revize elektroinstalace atd.)
s ohledem na stáří některých sloupů.
9) Kontrolou poruch veřejného osvětlení byl určen pan Evžen Zvěř.
10) KMČ Svatý Kopeček souhlasí s žádostí KMČ Lošov, aby spoj linky č. 11 vyjíždějící
v pracovní dny ze zastávky Hl. nádraží v 7:26, byl opožděn na 7:30 (rodiče dětí ZŠ a
MŠ, kteří cestují z Lošova v 7:27 a na zastávku Sv. Kopeček bazilika přijíždí v 7:35,
nestihnou spoj v 7:48 a následně čekají na spoj do Lošova, který na Sv. Kopeček
zastávka bazilika přijíždí v 8:28 hod. Posunutím předešlého spoje o čtyři minuty bude
rodičům pro zavedení dětí do škol vyhovovat).
11) Sousoší Sv. Jana, Sadové náměstí - Mgr. Tikalem byl vypracován odborný posudek a
přiložená fotodokumentace. Z důvodu havarijního stavu bude ještě celková
rekonstrukce sousoší zahrnuta do plánu investičních akcí na rok 2012.
Dále opakovaně žádáme aby bylo provizorně vyřešeno zamezení přístupu přímo
k sousoší z důvodu velkého rizika úrazu zejména dětí.
12) KMČ opětovně žádá o zprovoznění pochůzné plochy na komunikaci spojující ulice
Dvorského a Holubova. Projekt je vypracován, ale realizace se dosud nekonala. Zde
není třeba chodník a nákladné budování. Pochůzná plocha je plně vyhovující. Termín
zhotovení byl přislíben do konce měsíce října tohoto roku. Žádáme o dodržení tohoto
termínu, vzhledem k zahájenému novému školnímu roku.
13) Na MmOl byla zaslána reklamace chodníku v ul. Dvorského nad zastávkou MHD
Bazilika ve směru do Olomouce a požadována oprava.
14) Vzhledem k tomu, že na Svatém Kopečku postrádají občané i návštěvníci přítomnost
bankomatu jakéhokoliv peněžního ústavu, navrhuje KMČ nabídnout bankám
při jednání o možném umístění bankomatu i reklamní plochy jako kompenzaci na

budově detašovaného pracoviště MmOl, popř. v prostorách ZOO.
15) Na dětském hřišti u ZOO byla poškozena lanová dráha. Opravu provedly Lesy města
Olomouce jako správce této plochy. Plocha jízdní dráhy byla ohraničena kmeny, pro
zamezení přímého vstupu zejména nejmenších dětí a velkého rizika úrazu při provozu
lanovky, na tuto skutečnost upozornily KMČ maminky ze Svatého Kopečka
navštěvující toto hřiště.
16) Dříve, než budou umístěny další dvě vývěsky, o které KMČ žádala, došlo k poškození
vývěsek již instalovaných. Bude provedena oprava v rámci instalace dvou nových.
17) KMČ vypracovala a aktualizovala plán investic pro naší městskou část v roce 2012:
1. PD ( projektová dokumentace ) + vybudování dětského hřiště na stávajícím
fotbalovém hřišti (břeh vedle budovy)
2. PD + realizace chodníku na ulici Dvorského směr z Olomouce po levé straně od
první nemovitosti po střední školu
3. vybudování zálivu pro zastávku MHD pod Hospicem směr do Olomouce
4. dokončení chodníku na ulici Radíkovská směr od křižovatky ulic Křičkova a
Darwinova po přechod u zastávky MHD ZOO
5. zatrubnění příkopu na ulici Darwinova ( s ohledem na možnost budoucího
vybudování případného parkoviště pro návštěvníky místního hřbitova ).
6. celková rekonstrukce sousoší Svatého Jana na nám. Sadovém.
7. zhotovení studie pro vybudování sportovní víceúčelové haly

3. Otevřené body
•
•
•
•
•

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.

4. Došlá korespondence
10.7. 2011

SMOl/OPK/79/2502/2011/Be Ing. Milan Fazekaš vedoucí oddělení státní správy
na úseku pozemních komunikací.
Vyřizuje: Ing. Stanislav Bednařík MmOl odbor stavební
- Zvláštní užívání místní komunikace v ul. Křičkova, ul Darwinova a ul.
Dvorského. Účel zvláštního užívání: konání závodu ,, Olomoucký šerpa “

11.7.2011

SMOl/ŽP/55/5495/2011/Jar Ing. Jitka Štěpánková vedoucí oddělení péče o zeleň
OŽP MmOl.
Vyřizuje: Jaroslava Jarošová
- Žadatel: Petr Scubi:
Povolení záboru veřejného prostranství na pozemku p.č. 604/1 v k.ú. Svatý
Kopeček v období od 15.7. 2011 – 31.12. 2011 za účelem umístění reklamní
tabule typu ,, A “

13. 7. 2011

SMOL/OPK79/2594/2011/Št Ing. Milan Fazekaš vedoucí oddělení státní správy
na úseku pozemních komunikací.
Vyřizuje: Miluše Štanclová

-

Žadatel: Monika Krumplerová,
Povolení užívání místní komunikace v ulici Darwinova (starý vstup do ZOO)
v k.ú. Svatý Kopeček v období 17.7. 2011, 31.7. 2011, 20.8. – 21.8. 2011, 3.9. 4.9. 2011, 10.9. – 11.9. 2011 za účelem provozování malování na obličej.

27. 7. 2011

SMOl/118599/2011/Ol/Zac JUDr. Martin Major náměstek primátora
Vyřizuje: Ing. Tichý MmOl odbor investic
- Návrh rozpočtu města Olomouce pro rok 2012 – žádost o aktualizaci a
případné doplnění investičních požadavků v naší městské části.

5. Došlá elektronická korespondence
19. 7. 2011

TSMO Jiří Mareš mistr střediska místní komunikace
- Oznámení o realizaci kompletního plošného vyčištění kanalizačních vpustí v k.ú.
Svatý Kopeček.

29. 7. 2011

Jana Zachari MmOl odbor investic
- Návrh rozpočtu města Olomouce pro rok 2012 – žádost o aktualizaci
investičních požadavků v naší městské části.

6. Odeslaná korespondence
7. 7. 2011

Marta Čapková tajemník (jednatel)
komu: Ing.Jitka Štěpánková MmOl odbor životního prostředí oddělení péče
o zeleň
- žádost o zahrnutí údržby ( výsadba květin ) u pomníku padlých na nám.
Sadovém.

19. 7. 2011

Marta Čapková tajemník (jednatel)
komu: Mgr. Petr Swaczyna MmOl odbor životního prostředí odd. odpadového
hospodářství.
- žádost o změnu umístění kontejneru na textil z původního místa parkoviště
U Ovčačky na parkoviště u restaurace Fojtství.

Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin
Příští schůze KMČ č. 25 bude 5. 9. 2011 v 19:00 hodin
Zapsala: Marta Čapková

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák

Na Svatém Kopečku dne 3.8. 2011

