ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 3. 10. 2011
zahájení jednání v 19:00 hod.
Přítomní členové:
Čapková Marta
- tajemník KMČ
Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ
Řehák Jan
- předseda KMČ
Ticháček Vít, Ing.
Zvěř Evžen
Nepřítomní členové (omluveni):
Karel Bránka
Březina Jan, Mgr.
Jeřábek Stanislav
Stiborková Miluška, MUDr
Hosté:
Dagmar Macková
Tomáš Smékal

1. Kontrola úkolů z minulých jednání:
• Hlášení v měsíci červnu proběhlo dle aktuálních potřeb.
• V měsíci září nebyl navštíven žádný jubilant. Od počátku roku bylo navštíveno 14
občanů Svatého Kopečka.
Jubilant z měsíce září bude vyjímečně navštíven v měsíci říjnu.
• Zaslán požadavek na Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace o zhotovení
jednoduché branky na starém hřbitově, která tam již několik let chybí a již v minulosti
bylo na tento nedostatek upozorňováno. Na základě odpovědi ředitele Hřbitovů města
Olomouce Ing. Kleinera je zhotovení branky, společně s vysprávkou oplocení na
seznamu neakutních oprav. V souvislosti s napjatou situací v rozpočtu města KMČ
aktuálně zaslala další návrh na zhotovení jednoduché branky, tento požadavek bude dále
důsledně urgován v souvislosti se skutečností, že je hřbitov mimo jiné památkově
chráněn.
• Dotazem na odboru životního prostředí bylo zjištěno, že kontejner na textil bude v naší
městské části umístěn do konce roku 2011. Firma, která kontejnery rozmísťuje po
Olomouci má přesný harmonogram svozu. Do doby, než přijde řada s umístěním v naší
části mohou občané Sv. Kopečka využít nejbližšího kontejneru na textil ve Chválkovicích
u zastávky MHD Selské náměstí.
• Po opakovaném upozornění byla provedena seč na hřišti a po další reklamaci byly
provedeny také dokončovací práce (pohrabání a odvoz trávy).
• KMČ děkuje SNO a.s. Olomouc jako správci pozemku za realizaci těchto prací.
• Člen KMČ pan Zvěř podal návrh na kontrolu stromů na fotbalovém hřišti v souvislosti se
stářím porostů a tedy možným rizikem pádu a velkého rizika úrazu.
Bude zaslán požadavek na SNO a.s. jako správci tohoto pozemku.

2. Projednávaná problematika
1) Jednání komise městské části se na základě pozvání předsedy zúčastnili paní Dagmar
Macková a pan Tomáš Smékal, kteří projevili zájem o jednání naší komise
v návaznosti na možné spolupráci v naší KMČ.
2) V komisi byl projednán záměr o umístění zpomalovacích pásů (retardérů) v ul.
Kovařovicova s ohledem na skutečnost, že zde dochází k velké kumulaci chodců
zejména dětí a rodičů navštěvujících místní mateřskou školku.
K problematice se také vyjádřil pan Smékal, který v této ulici bydlí a vyjádřil podporu
k instalaci retardérů.
Komise dále navrhuje umístit tyto zpomalovací pásy ve spojnici ul. Radíkovská – ul.
Křičkova. Vozidla, která odbočují z hlavní ulice Radíkovská nerespektují příkazovou
dopravní značku 20 km/hod.. Vjíždějí do ulice s častou překračující rychlostí,
přičemž zejména v části křižovatky v ulici Křičkova je nebezpečné pro často si
hrající malé děti.
Umístěním retardéru se jednoznačně zvýší bezpečnost chodců i v tomto prostoru.
Bude vyvoláno jednání (osobní schůzka členů KMČ) s Dopravní policií Olomouc a
případné stanovisko Dopravní policie bude jednoznačně zohledněno při dalším
postupu.
Dne 27. 9. 2011 se zúčastnili na Svatém Kopečku Ing. Stanislav Černý a Jan Řehák
jednání s obchodním zástupcem TSMO a.s. Ing. Čechem a byla projednávána
realizace oprav a dalších plánovaných akcí v naší městské části.
TSMO a. s. byl vypracován předběžný rozpočet pro realizaci akcí:
1. zpevnění pochůzné plochy spojnice ul. Holubova – ul. Dvorského:
Předběžná částka cca. 102 000.- Kč včetně DPH
2. realizace pochůzné plochy za památníkem padlých:
Předběžná částka cca. 25 000.- Kč včetně DPH.
3. realizace zbrzďovacích pásů ( retardérů) ul. Kovařovicova:
Předběžná částka cca. 31 000.- Kč včetně DPH.
( původní rozpočet firmy SEKNE ve stejném rozsahu prací cca. 49 000.- Kč včetně
DPH !!)
4. realizace zbrzďovacích pásů (retardérů) spojnice ul. Radíkovská – ul.
Křičkova
Rozpočet této akce bude realizován po upřesnění požadavků po informativní
schůzce s příslušníky Dopravní policie Olomouc.
5. Dále budou realizované nutné opravy komunikací v naší městské části dle
finančních možností (cca. zbývajících 130 000.- Kč.)
Do nutných oprav nejsou zahrnuty poničené úseky ( nové chodníky, asfaltové
pláště atd.), které byly realizovány při vybudování nové kanalizační sítě v naší
městské části, ty již byly dle zpracovaných seznamů ( fotodokumentace a
zákresy v katastrální mapě) dříve odeslány a upomínkovány naší KMČ na
příslušný odbor MmOl jako opravy v rámci reklamace u dodavatelských
firem.
KMČ tímto znovu informuje občany, že byla v letošním roce pro každou městskou
část uvolněna částka 300 000.- Kč z již tak napjatého rozpočtu města a tímto
upozorňujeme také na skutečnost, že při nevyčerpání těchto prostředků mohou být
tyto použity pro investice v jiných městských částech.

Pracovníci TSMO a.s. byli při osobním jednání s členy KMČ dále také informováni
na úseky komunikací ( zejména chodníků), které byly v nedávné minulosti zničeny
nevhodným provozem vozidel zimní údržby a upozorněny na skutečnost, že tyto v
budoucnosti nebudou hrazeny z finančních prostředků určených naší KMČ na nutné
opravy komunikací.
3) Na základě upozornění o trvalém dalším zbytečném ničení sousoší sv. Jana ( majetek
SMOl) z důvodu špatného odtoku ( socha je trvale podmáčena) vody byl proveden
monitoring kanalizační vpusti u sousoší sv. Jana, kterou provedla odborná firma a byli
také přítomni pověření pracovníci TSMO a.s.
KMČ byla upozorněna občany na problém s přerušením kanalizace.
Byla zjištěna závada na zastaralé kanalizační síti (zhroucení zatrubnění).
Na základě těchto skutečností byl k požadavku v seznamu o celkové rekonstrukci
sousoší doplněn také požadavek na realizaci celkového nového propojení s nově
vybudovanou kanalizační sítí na Sadovém náměstí ( u Mexika), požadavek byl
dodatečně doplněn do seznamu investičních akcí pro rok 2012.
MmOl odbor majetkoprávní bude znovu upozorněn na stav sousoší a požádán o aspoň
provizorní řešení zamezení přístupu do sousoší ( nebezpečí úrazu zejména dětí).
4) Sběrová sobota v naší městské části se bude konat 15. října od 08:00 do 13:00 na
parkovišti u hřiště. Občané budou informováni hlášením místního rozhlasu a na
vývěsce. KMČ žádá strážníky MPO o následnou kontrolu městské části Sv. Kopeček,
zda nezůstal na veřejném prostranství odpad, který někteří občané v rámci sběrové
soboty zapomněli vyvézt, což se v minulosti již stalo.
5) Dne 6. 9. 2011 proběhlo jednání, které se týkalo dalšího postupu renovace
společenské místnosti v budově detašovaného pracoviště na Sv. Kopečku. Jednání
v budově pošty se zúčastnili předseda KMČ Jan Řehák a tajemník KMČ Marta
Čapková. Ze strany SMOl byli přítomni Mgr. Vladimír Puhač a Bc. Jakub Pešata
z odboru vnějších vztahů MmOl, kteří mají problematiku ve své gesci. V první fázi
byl dohodnut odvoz starého, vyřazeného nábytku a nákup nových židlí.
KMČ informuje občany Svatého Kopečka o možnosti zapůjčení vyřazených židlí ze
zasedací místnosti naší KMČ pro všechny občany naší městské části (rodinné oslavy
kulturní a společenské akce atd. ).
Židle byly uloženy v prostorách svatokopecké baziliky, v budově MmOl není prostor
pro jejich uskladnění.
KMČ děkuje panu Martinu Mackovi za odvoz židlí mimo budovu pošty.
6) Ořez keřů na Sadovém nám. byl po dalších reklamacích dokončen avšak nebyla dle
požadavku realizována údržba obou pochůzných ploch ( vyčištění), tento požadavek
bude dále reklamován. KMČ požádala o trvalou celoroční údržbu keřů i obou
sousedících pochůzných ploch.
Současně budou TSMO požádány o úklid v porostu( plastové láhve atd.).
7) Členové KMČ dále projednali žádost KMČ Lošov, která se týkala změny v jízdním
řádu č. 11. Jedná se o posun posledního spoje odjíždějícího ze zastávky Hl. nádraží ve
23:10 na 23:20 až 23:25 v návaznosti na poslední tramvaj přijíždějící z centra na Hl.
nádraží. Důvodem je bezproblémový odjezd ze společenských akcí, které se konají ve
vzdálenějších částech Olomouce. Členové komise souhlasí s tímto návrhem, bude
zasláno stanovisko naší KMČ na MmOl odbor dopravy.
8) Členové KMČ obdrželi od předsedy KMČ písemně kopii seznamu investičních akcí
pro rok 2012, tak jak byl zaslán na MmOl. Nepřítomným členům bude doručen při
dalším jednání naší KMČ.
Do seznamu byl dodatečně také doplněn bod č. 8 – výsadba zeleně dle již
vypracovaného seznamu.
Občané byli o prioritách investičních akcí již seznámeni v zápise v srpnu 2011.

9) Členka komise MUDr. Stiborková upozornila na porost na kruhovém objezdu v obci
Samotišky. V úhlu při jízdě zejména osobním automobilem není pro přerostlou
zeleň a nevhodně řešené terénní úpravy uvnitř rondelu bezpečná viditelnost v případě
vjezdu na objezd. KMČ navrhuje upozornit na skutečnost správce komunikace.
10) KMČ obdržela písemnou žádost z MmOl odboru majetkoprávního o vyjádření naší
Komise k instalaci Mobiliáře ( vývěsky) klubu českých turistů v naši městské části,
tento dle předběžné žádosti měl být umístěn na parc. č. 93 k. ú. Svatý Kopeček
v blízkosti vjezdu na parkoviště u ZOO.
Předseda Jan Řehák byl upozorněn členem KMČ Radíkov na skutečnost, že Mobiliář
je již instalován na parc. č. 611 v našem k. ú. ( prostor v blízkosti výjezdu
z parkoviště).
Členové naší komise byli předsedou Janem Řehákem s problematikou seznámeni věc
dále již nebude projednávána a na skutečnost o instalaci na jiném místě bude
upozorněn příslušný odbor MmOl.
11) Komise městské části byla maminkami bydlícími na ulici E. F. Buriana upozorněna
na rychlou jízdu pracovníků TSMO, kteří zde provádějí svoz komunálního odpadu.
Jelikož na této ulici není žádná pochůzná plocha nebo chodník je nebezpečné
střetnout se s rychlým vozem zvláště, pokud se jedná o maminku s malým dítětem a s
kočárkem. KMČ upozorní na tuto skutečnost pověřené pracovníky Technických
služeb.
12) Po konzultaci s Dopravní policií Olomouc a na základě poznatků strážníků MP
Olomouc bude vypracován požadavek na instalaci nového dopravního značení v ul.
Šeříkova ( zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy), věc bude řešena v závislosti ještě
na realizaci dalších změn v dopravním značení ( realizace pochůzné plochy ul.
Holubova atd.).

3. Otevřené body
•
•
•
•
•

Zajistit nutné opravy hřbitova na Svatém Kopečku (chybí branka na starém hřbitově)
první požadavek již z jednání KMČ ze dne 8. 10. 2008 !!
Umístění sociálních zařízení na parkovištích – požadavek již ze dne 4. 3. 2009 !!
Instalace nové ústředny pro místní rozhlas (stará je již nefunkční při hlášení chrčí) a
opravu tlampačů na začátku ul. Dvorského – požadavek již z jednání KMČ ze dne
1. 9. 2010 !!
Zajistit instalaci bankomatu v budově pošty MmOl na Sadovém nám., popřípadě
řešit další navržené varianty – požadavek již z jednání KMČ ze dne 4. 3. 2009 !!
Oprava havarované zídky u Hospicu – požadavek již z jednání KMČ ze dne 4. 8.
2010 !!

4. Došlá písemná korespondence
6.9. 2011

Mgr. Petr Gazdík předseda hnutí starostů
Mgr. Jan Farský starosta města Semily
- Informace o nově zřízené internetové aplikaci Veřejný Portál.cz

7.9. 2011

SMOl/Maj/224484/2011/Pr MmOl Lukáš Přidal
- Žádost o sdělení stanoviska k výpůjčce majetku StmO části pozemku parc. č. 93
v k. ú. Svatý Kopeček z důvodu instalace Mobiliáře Klubu českých turistů.

7.9. 2011

SMOl/ŽP/55/6813/2011 Ing. Jitka Štěpánková MmOl odbor živ. prostředí
- Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně v k. ú. Svatý Kopeček
reklamní tabule typu A.
Žadatel: Petr Scubi, Jílová 8 Olomouc 779 00

16.9. 2011

Ing. Jana Dokoupilová MmOl odbor dopravy vedoucí odd. MHD
- Informace o dopravním průzkumu v autobusech DPMO a dalších dopravních
společností a požadavek na informovanost občanů v jednotlivých městských
částech.

27.9. 2011

TSMO/5138/2011 Pavla Holubčíková DiS.
- Plán prací TSMO a.s. na měsíc říjen 2011 a harmonogram sběrových sobot –
podzim 2011.

5. Došlá elektronická korespondence
5.9. 2011

Ing. Andrea Steinerová MmOl odbor majetkoprávní
- Informace o nezařazení do plánu trvalé údržby pozemek. parc. 531/1 v k. ú.
Svatý Kopeček (hřiště).

7.9. 2011

Ing. Andrea Steinerová MmOl odbor majetkoprávní
- Vyjádření k požadavku ořezu keřů na Sadovém náměstí.

7.9. 2011

Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů a informací
- Přeposlaná elektronická korespondence žádost na SNO a. s. Roman Zelenka
ředitel.
- Požadavky KMČ č. 25 na modernizaci a dovybavení detašovaného pracoviště
v budově pošty na Svatém Kopečku.

12.9. 2011

Pavel Snášel MmOl odbor vnějších vztahů odd. informatiky a propagace
- Informace o zpětném doplnění chybějícího zápisu ze dne 4.5. 2011 na web
města.

14.9. 2011

Ing. Igor Kleiner Hřbitovy města Olomouce ředitel společnosti
- odpověď na požadavek KMČ č. 25 ve věci instalace branky na starém hřbitově.

20.9. 2011

Ing. Stanislav Černý KMČ č. 25
- přeposlaná elektronická korespondence Ing. Vladimír Čech TSMO a. s.
obchodní zástupce - vypracovaný rozpočet na realizaci požadavků naší KMČ.

22.9. 2011

Ing. Martina Nováková MmOl odbor dopravy odd. MHD
- žádost o posun spoje linky č. 11

27.9. 2011

Ing. Stanislav Černý KMČ č. 25
- přeposlaná elektronická korespondence Ing. Vladimír Čech TSMO a. s.
obchodní zástupce - vypracovaný rozpočet na realizaci zpomalovacích pásů v ul.
Kovařovicova

6. Odeslaná elektronická korespondence
2.9. 2011

Ing. Andrea Steinerová MmOl odbor majetkoprávní
- žádost o dokončení ořezu keřů na Sadovém nám.

4.9. 2011

Kamila Halinárová TSMO a. s. oddělení VO
- reklamace nátěrů sloupů VO

8.9. 2011

Ing. Jiří Nakládal TSMO a. s. vedoucí provozovny VO
- žádost o plošnou kontrolu sloupů VO (statické zajištění)

9.9. 2011

Hřbitovy města Olomouce
- žádost o instalaci branky na starém hřbitově

12.9. 2011

Pavel Snášel MmOl odbor vnějších vztahů
- žádost o dodatečné doplnění zápisu KMČ č. 25 ze dne 4.5. 2011-10-17

13.9. 2011

Ing. Ivo Tichý MmOl odbor investic
- zaslaný plán investičních akcí vypracovaný naší KMČ pro rok 2012

13.9. 2011

Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů
- zaslaný zápis naší KMČ ze dne 5.9. 2011

14.9. 2011

Pavel Snášel MmOl odbor vnějších vztahů
- zaslaný zápis naší KMČ ze dne 5.9. 2011

16.9. 2011

Ing. Jiří Nakládal TSMO a. s. vedoucí provozovny VO
- žádost o opravu sloupů VO

16.9. 2011

Ing. Igor Kleiner Hřbitovy města Olomouce ředitel společnosti
- upřesněný požadavek na zhotovení jednoduché branky na starém hřbitově

21.9. 2011

Ivo Malík SNO a.s vedoucí provozního oddělení
- žádost o údržbu hřiště a kontrola stromů.

26.9. 2011

Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů
- informace o vystěhování a uložení nepotřebného nábytku.
.
Jednání bylo ukončeno ve 20:15 hodin
Příští schůze KMČ č. 25 bude 7. 11. 2011 v 19:00 hodin
Zapsala: Marta Čapková

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák
Na Svatém Kopečku dne 5. 9. 2011

