ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 5. 9. 2011
zahájení jednání v 19:00 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):
Karel Bránka
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 14
jubilantů občanů Svatého Kopečka. V měsíci srpnu byla navštívena jedna jubilantka paní
JUDr. Zora Krejčí.
• Předseda Jan Řehák zaslal na TSMO třetí reklamaci, která se týká nesečených ploch,
které jsou v majetku města na Svatém Kopečku.

2. Projednávaná problematika
1) Pomník padlých byl osázen podzimní výsadbou.
2) Kontejner na textil nebyl doposud v naší městské části umístěn, ač se mělo tak stát již
v měsíci srpnu. Dotaz na odboru životního prostředí provede M. Čapková
3) Sběrová sobota v naší městské části se bude konat 15. října od 8:00 do 13:00 hodin na
parkovišti u hřiště.
4) Termín schůzky ohledně rekonstrukce sálu byl posunut na 6.9.2011.
5) V budově detašovaného pracoviště MmOl na Sadovém nám. je třeba vymalovat
chodbu. S ohledem na skutečnost, že zde sídlí ordinace praktické lékařky, služebna
MP a pobočka Poštovní spořitelny prostory nepůsobí vůbec reprezentativně. Komise
žádá, aby tyto práce nebyly realizovány z rozpočtu KMČ ale MmOl.
6) Královská kanonie premonstrátů na Strahově zastoupená Římskokatolickou farností
Svatý Kopeček zaslala KMČ žádost na proplacení 50 procent částky, která byla
vynaložena na opravu asfaltového povrchu v části Sadového nám. parc. č. 33 oprava
byla realizována firmou Strabag v měsíci červnu 2011 jedná se o částku 21.600.- Kč,
která bude se souhlasem všech přítomných členů komise uvolněna z rozpočtu naší
KMČ.
Jedná se o pozemek kanonie, který je využíván širokou veřejností zejména jako
přístupová cesta k chatám, které jsou pod bazilikou, ale také ostatním občanům
( svatby, pohřby atd. ) a také návštěvníkům z řad turistů.
Proto KMČ rozhodla o proplacení požadované výše částky.

7) Na základě poznatku Ing. Robenka bude požádáno o posečení travnatého porostu
v místě Wolkerovy vyhlídky (Ferďák). V zimě místní kopec slouží dětem k sáňkování
proto je nutná podzimní úprava (seč). V souvislosti s dalšími nutnými úpravami
zmíněného místa, bude domluvena osobní prohlídka určených členů KMČ, kteří
rozhodnou o potřebných úpravách (např. zpevnění plochy …).
8) KMČ reklamovala nátěr sloupů VO. Novým nátěrem nebyly opatřeny sloupy VO na
ul. Darwinova, Kovařovicova a ul. Holubova.
KMČ informuje občany, že při sestavování seznamu pro nátěr sloupů VO, byla
zohledněna napjatá situace v rozpočtu města, proto byly pro nátěr vybrány pouze
sloupy v pokročilém stádiu koroze i přesto však nebyly zrealizovány všechny
požadavky.
9) KMČ opětovně upozorňuje na neutěšený stav parc. č. 233,234, bude podán
požadavek na MmOl odbor životního prostředí, aby s majitelem pozemku bylo
vyvoláno jednání.
10) Opětovně žádáme provést revizi funkčnosti veřejného osvětlení (VO) jak po statické
tak i funkční stránce (kontrola usazení v patě sloupu, revize elektroinstalace atd.)
s ohledem na stáří některých sloupů.
11)Vypracovaný plán investičních akcí pro rok 2012, který KMČ projednávala a
vypracovala při minulém jednání bude osobně zkonzultován a předán Ing. Tichému
z MmOl, schůzky se zúčastní předseda Řehák s místopředsedou Ing. Černým.
11) Opětovně žádáme o zprovoznění pochůzné plochy na komunikaci spojující ulice
Dvorského a Holubova s ohledem na již probíhající školní rok a tedy opětovnou
kumulaci zejména dětí v této ulici.
12) Reklamace a následná oprava chodníku na ulici Dvorského zastávky MHD bazilika
směr do Olomouce byla realizována.
13) KMČ zašle požadavek na Správu hřbitovů a.s. o zhotovení jednoduché kovové
branky.
14) TSMO provedly ořez keřů na Sadovém nám. pouze z jedné strany. Při reklamaci
neořezání i druhé, spodní strany u TSMO byl předseda KMČ informován, že o ořez
druhé, spodní strany keřů je třeba požádat majetkoprávní odbor. Z tohoto důvodu
bude podána žádost na majetkoprávní odbor o ořezu keřů umístěných na Sadovém
náměstí i ze spodní strany a požadavek na následnou celoroční údržbu keřů i
pochůzných ploch.
15) Z důvodu zvýšeného dopravního nebezpečí v místě nově vybudované zastávky MHD
bazilika ve směru do Olomouce žádá KMČ na doporučení MP o vyznačení
vodorovného dopravního značení ,,BUS“ na povrchu vozovky stejné značení umístit i
na zastávce U lesa.
16) Na žádost občanů a následné doporučení MP proběhne jednání ze zástupci MmOl
týkající se problematiky ul. Šeříková ve smyslu parkování návštěvníků Zoo v této
ulici a tím způsobené omezování občanů bydlících v této ulici a případné řešení
formou umístění nového dopravního značení.
17) Celková plocha hřiště nebyla stále posečena. Bude podána žádost na Správu
nemovitostí města Olomouce a.s. , která má tento pozemek udržovat o neprodleném
provedení seče tohoto pozemku. V problematice údržby a správy tohoto pozemku
KMČ jednomyslně navrhuje řešení této neutěšené situace ve smyslu dlouhodobého
pronájmu sportovním klubům zejména tedy klubu malé kopané, kteří v případě
pronájmu jsou schopni dle předběžného jednání zajistit základní celoroční údržbu
pozemku, tento návrh také přímo souvisí s plánem komise o vybudování nového
dětského hřiště na této parcele, popřípadě další budoucí využití pro občany Svatého
Kopečka (relaxační místo pro seniory atd.). Člen naší komise p. Zvěř podal návrh o
provedení studie stromů – topolů vysazených před více jak padesáti lety na dolní
straně hřiště. S ohledem na skutečnost kdy minulý rok došlo k vyvrácení dvou stromů
a hrozícího velkého rizika vážného úrazu při případném vyvrácení dalších stromů.

18) Z důvodu velkého rizika úrazu zejména dětí opětovně důsledně žádáme o ohraničení
plochy okolo sousoší Sv. Jana, které je v havarijním stavu.
19) Občané byli informování o změně jízdního řádu.
20) Na základě žádosti o finanční příspěvek na činnost od MmOl, kterou si podaly T. J.
Sokol Svatý Kopeček a SK Kopeček, byl T. J. Sokolu Svatý Kopeček poskytnut
příspěvek na provedení ořezu stromů – lip na sokolském hřišti a nákup sportovního
náčiní (míče a pomůcky pro balanční cvičení pro předškolní děti). SK Kopeček byl
proplacen materiál na dokončení úpravy zázemí pro hráče na hřišti.
21) KMČ byla upozorněna občany na pálení plastů v části u Zoo.
Tento poznatek bude předán MP Olomouc.
.

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
3.8. 2011

SMOL/Maj/22/4129/2011/Br Mgr. Gabriela Křížková vedoucí odboru
majetkoprávního MmOl
- Plán údržby na rok 2012 – požadavek na vypracování plánu údržby v naší
městské části.

9.8. 2011

Římskokatolická farnost Svatý Kopeček P. Bernard Petr Slaboch Oparem.
- Žádost o poskytnutí finanční částky s rozpočtu KMČ pro pokrytí 50 procent
nákladů na opravu asfaltového pláště na Sadovém náměstí.

29.8. 2011

TSMO a. s. Pavla Holubčíková DiS. Asistentka ředitele
- plán prací pro KMČ na měsíc září 2011.

5. Došlá elektronická korespondence
2.8. 2011

Eva Sviežená MmOl odbor majetkoprávní oddělení evidence majetku
- Informace o předání žádosti o seč hřiště Správě nemovitostí Olomouc.

2.8. 2011

Ing. Dokoupilová Jana MmOl odbor dopravy vedoucí odd. MHD
- informace o požadavku KMČ Lošov o posunu spoje linky č. 11 pro potřeby
projednání v naší komisi.

4.8. 2011

Hana Vacová TSMO a. s. manažer IMS.
- informace o předání požadavků zejména reklamací údržby naší komise z měsíce
června majetkoprávnímu odboru MmOl.

7.8. 2011

Šárka Lachová žádost provedení opravy chodníku v ul. Dvorského nad zastávkou
MHD bazilika a seč náletových rostlin zasahujících do pochůzné plochy.

8.8. 2011

Ing. Steigerová Andrea MmOl odbor životního prostředí odd. péče o zeleň.
- Informace o provedení ořezu keřů na nám. Sadovém v období 17.8.–19.8. 2011.

9.8. 2011

Ing. Martina Nováková MmOl odbor dopravy odd. městské hromadné dopravy.
- zaslaný jízní řád MHD linky č. 11 platný od 1.9. 2011 pro potřeby zveřejnění na
vývěsce naší komise.

12.8. 2011

Ing. Steigerová Andrea MmOl odbor životního prostředí odd. péče o zeleň.
- informace o provedení místního šetření dne 4.8. 2011 za účelem posouzení
reklamací ze strany naší KMČ - neudržovaných ploch v naší městské části
informace o provedení těchto prací při další seči a dále zahrnutí do plánu pro
celoroční údržbu.

12.8. 2011

Hučínová Vladimíra MmOl odbor životního prostředí.
Zaslaný protokol o ústním jednání ve věci provozního a manipulačního řádu říčky
Adamůvka.

16.8. 2011

Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů odd. KMČ a DP.
- Informace pro předsedy KMČ o postupu při předávání zpracovaných
investičních akcí na rok 2012 Ing. Tichému z odboru investic.

23.8. 2011

Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů odd. KMČ a DP.
- informace o výluce MHD na Tř. Masarykova z důvodu opravy tramvajové trati zasláno pro potřeby zveřejnění na vývěsce naší komise.

24.8. 2011

Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů odd. KMČ a DP.
- pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva SMOL pro potřeby zveřejnění na
vývěsce naší komise.

25.8. 2011

Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů odd. KMČ a DP.
- informace o změnách jízdních řádů MHD Olomouc pro potřeby zveřejnění na
vývěsce naší komise.

6. Odeslaná korespondence
1.8. 2011

Ing.Jitka Štěpánková MmOl odbor živ. prostředí.
Žádost naší KMČ o okamžité provedení seče fotbalové hřiště parc. č. 531/1
Přiložen výřez katastrální mapou s přesným zakreslením a fotodokumentace.

17.8. 2011

Ing.Jitka Štěpánková MmOl odbor živ. prostředí.
Žádost naší KMČ o zahrnutí do plánu pro seč a trvalou údržbu na rok 2012
– fotbalové hřiště parc. č. 531/1.

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin
Příští schůze KMČ č. 25 bude 3. 10. 2011 v 19:00 hodin
Zapsala: Marta Čapková

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák

Na Svatém Kopečku dne 5. 9. 2011

