
ZÁPIS 
 Z JEDNÁNÍ KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 

OLOMOUC – SVATÝ KOPE ČEK 
ZE DNE 7. 11. 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  
Jeřábek Stanislav 
 
Hosté: 
Dagmar Macková 

 
 

1. Kontrola úkol ů z minulých jednání: 
 
 

• Hlášení v měsíci červnu proběhlo dle aktuálních potřeb. 
• V měsíci říjnu byl navštíven jeden jubilant – paní Anežka Hilšerová. Od počátku 

roku tak bylo navštíveno 15  občanů Svatého Kopečka. 
 
 

2. Projednávaná problematika: 
 
 

Na svém pravidelném zasedání odvolala Rada města Olomouce pana Mgr. Jana 
Březinu z funkce člena naší komise na jeho vlastní žádost. 
Člen komise MUDr. Miluška Stiborková oznámila všem přítomným členům 
informaci o ukončení činnosti v naší komisi s ohledem na skutečnost o stěhování, 
tedy změně bydliště mimo naší městskou část. 
Předseda KMČ jí tímto ještě jednou děkuje za práci v naší KMČ zejména v oblasti 
spolupráce při návštěvě jubilantů. 

1) Paní Dagmar Macková písemně zaslala na MmOl  na základě osobního návrhu 
předsedy  naší KMČ žádost o možnost pracovat jako člen v komisi. 

2) Na detašovaném pracovišti magistrátu na Svatém Kopečku byla v uplynulých dnech 
instalována nová rozhlasová ústředna a došlo ke kontrole a opravě tlampačů. 
Tímto děkujeme MmOl za realizaci této akce. 

3) Členka komise Marta Čapková informovala přítomné o podání objednávky na odbor 
vnějších vztahů MmOl na zakoupení 4 ks stolů a 35 ks židlí určené na vybavení 
společenské místnosti při detašovaném pracovišti na Svatém Kopečku. Uvedený 
nábytek by měl být dodán do konce roku 2011 firmou NÁBYTEK MIKULEC. 

4) Předseda komise Jan Řehák vypracoval reklamace po provedení poslední letošní seče 



v naší městské části a upozornil TSMO a.s. na nedostatky při úklidu odpadků v 
prostoru ořezaných keřů na Sadovém náměstí. 

5) Ing. Černý podal aktuální informace týkající se probíhajících oprav komunikací v naší 
městské části. 
Na pochůzné ploše – komunikaci za pomníkem začaly výkopové práce a na komuni-  
kaci  za  kostelem  se  usazují obrubníky. Započaly také práce na pochůzné ploše na 
spojovací cestě mezi ulicí Dvorského a Holubova. 

6) Na naší komisi se obrátil  zástupce majitele nemovitosti parc. č. 516  s žádostí  o 
řešení situace, která nastala při opravách na chodníku v ul. Radíkovská. U výše 
uvedené nemovitosti došlo při stavebních úpravách chodníku k jeho špatnému 
vyspádování  a tímto dochází k trvalému dlouhodobému podmáčení nemovitosti. Dne 
31. 10. 2011  pracovníci TSMO  byly osobně seznámeni s touto problematikou, byla 
navržena varianta provedení opravy  z rozpočtu KMČ určené pro nutné opravy v naší 
městské části s ohledem na roční období a tedy akutní vyřešení tohoto problému. Po 
případné opravě bude  příslušný odbor MmOl informován o opravě a požádán, aby 
s tímto byla  dále seznámena firma, která v minulosti realizovala práce na tomto 
chodníku.  

7) Na základě opakované žádosti komise bylo okolo sousoší Sv. Jana na Sadovém 
náměstí instalováno bednění. 

8) Na svém jednání dne 5. 9. 2011 rozhodla komise o uvolnění 50 % z částky 43.200 Kč 
včetně DPH přímo z rozpočtu  KMČ na opravu asfaltového povrchu v části Sadového 
náměstí, parc. č. 33. v k.ú. Svatý Kopeček. Oprava byla realizována firmou Strabag 
v měsíci červnu 2011. Jak již komise informovala v zápise ze dne 5.9. 2011 nejedná 
se o pozemek v majetku města, nýbrž patří Královské kanonii premonstrátů na 
Strahově zastoupené Římskokatolickou farností na Svatém Kopečku. Pozemek 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. Prostředky určené pro jednotlivé komise městských částí 
jsou určeny pouze pro účely financování akcí přímo v majetku StmOl. Vzhledem 
k tomu, že se právě nejedná o majetek města, byla zaslána v této záležitosti znovu 
žádost  na MmOl o uvolnění finančních prostředků přímo z rozpočtové kapitoly naší 
KMČ s ohledem na výše uvedené skutečnosti o využívaní komunikace občany naší 
městské části. 

9) Na odbor živ. prostředí, odbor majetkoprávní a Správu nemovitostí Olomouc a.s. 
bude zaslán vypracovaný seznam návrhů na úpravu stromů na Svatém Kopečku. 

10) Komise předběžně projednala problematiku trvalé pravidelné celoroční údržby     
pozemku parc. č. 552/1 v k.ú. Svatý Kopeček (pozemek sousedící s bytovkami) na ul. 
E. F. Buriana. KMČ požádá příslušný odbor MmOl, aby vyvolala jednání se 
správcem tohoto pozemku a informovala ho o nutnosti tento udržovat, dále komise 
doporučí při případném  jednání přizvat zástupce vlastníků přilehlých nemovitostí 
(bytovky parc. č. 539 – 549). 

11) Předseda KMČ požádal ostatní členy o možnost finančně z rozpočtu naší komise 
podpořit mikulášskou akci pro děti. Pořadatelem je Matice svatokopecká a Komise 
městské části se zapojí jako spoluorganizátor této akce pro děti s podporou a 
uvolněním částky dle potřeby ve výši 1000 až 2000 Kč, členové KMČ s uvolněním 
těchto finančních prostředků  souhlasí. Na setkání se Sv. Mikulášem budou  děti ze 
Svatého Kopečka a okolí  včas informováni rozhlasem a pozvánkou na vývěsce naší 
KMČ. 

12) V souvislosti se záměrem umístit na ulici Kovařovicova zpomalovací pásy 
(retardéry), byli osloveni na doporučení Dopravní policie Olomouc občané bydlící na 
této ulici a tito vyslovili souhlas s umístěním retardérů. Souhlas byl v písemné formě 
zaslán na odbor dopravy MmOl. 

13) Na základě dotazů občanů a poznatků jednotlivých členů komise vznese KMČ dotaz 
na MmOl týkající se ohledně provádění zeměměřičských prací specializovanou 



firmou v minulých dnech v naší městské části. 
14) Předseda informoval ostatní členy, že dne 10. 11. 2011 proběhne pravidelná schůzka 

předsedů KMČ Svatý Kopeček, Droždín, Lošov a Radíkov v budově pošty se 
zástupci MP Olomouc. 

15) Komise projednala problematiku nedostatečného zabezpečení budovy na pozemku 
hřiště parc. č. 531/1, kde v minulém týdnu  zasahovala  hlídka strážníků MP Olomouc 
v souvislosti s pokusem o vniknutí do budovy. 

16) Komise byla seznámena s požadavkem majitele budovy parc. č.247 v k.ú. o posunutí 
sloupu VO do větší vzdálenosti od budovy s ohledem na skutečnost o nevhodném 
umístění v bezprostřední blízkosti nemovitosti. 
Vlastník nemovitosti sám vyvolal jednání s pracovníky TSMO a.s. a nabídl možnost 
spolufinancování této akce. 
Na základě doporučení bývalého předsedy naší komise Ing. Robenka byl zaslán 
požadavek na umístění kontejneru na bioodpad v naší městské části a to s ohledem na 
skutečnost velkého množství odpadu v této roční době (zejména listí), kdy občané 
nemají při větší kumulaci tohoto odpadu tento jinak legálně likvidovat. 
Telefonicky byla sdělena předsedovi naší KMČ informace o možnosti umístění 
kontejneru, ale ten by byl zafinancován přímo z rozpočtu naší KMČ a s tímto komise 
vyslovila nesouhlas s ohledem na skutečnost, že tyto služby mají automaticky 
zajišťovat TSMO a.s. (občané platí každoročně poplatky za komunální odpad) a není 
vhodné na tyto služby vyčerpávat peníze přímo z rozpočtu naší komise. 
 
 

    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 !! 
• 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:  
 
 
3.10. 2011  SMOL/ŽP/55/7925/Jar MmOl odbor životního prostředí Ing. Jitka Štěpánková 
   Vyřizuje: Jaroslava Jarošová 

Dohoda o povolení zvláštního užívání  veřejné zeleně, zábory a výkopové práce 
Žadatel:  David Zoubek, Zikova 8, Nové Sady 605, Olomouc 779 00 

  
 

    5.  Došlá elektronická korespondence: 
 
 
3.10. 2011 Ing. Stanislav Černý  KMČ místopředseda – přeposlaný e-mail  

Ing. Vladimír Čech Obchodní zástupce TSMO a.s. 
   Vypracovaný rozpočtový plán požadavků naší komise. 
 
5.10. 2011 Ing. Stanislav Černý  KMČ místopředseda – přeposlaný e-mail  

Ing. Vladimír Čech obchodní zástupce TSMO a.s. 



 Informace o termínu osobního jednání ve věci opravy komunikací v naší městské 
části. 

 
9.10. 2011 Marta Čapková  KMČ tajemník 
 Informace o obsahu hlášení místního rozhlasu v naší městské části. 
 
10.10. 2011 Lukáš Přidal   MmOl odbor majetkoprávní 
 Dotaz na upřesnění stanoviska naší komise ve věci instalace turistického 

mobiliáře na pozemku StmOl v naší městské části. 
 
12.10. 2011 Lukáš Přidal   MmOl odbor majetkoprávní 
 Odpověď ve věci instalace turistického mobiliáře na pozemku StmOl v naší 

městské části. 
 
12.10. 2011 Lukáš Přidal   MmOl odbor majetkoprávní 
 Odpověď ve věci dalšího postupu při jednání o umístění turistického mobiliáře. 
 
13.10. 2011 Mgr. Vladimír Puhač  MmOl odbor vnějších vztahů – přeposlaný e-mail  

Ing. Jana Dokoupilová MmOl odbor dopravy vedoucí oddělení MHD MmOl. 
 Žádost o informovanost občanů městských částí o dopravním průzkumu 

v autobusech DPMO formou umístění ve vývěskách a vyhlášení rozhlasem. 
 
14.10. 2011 Radek Spurný  MP Olomouc velitel směny 
 Pozvání na pravidelné setkání předsedů KMČ se zástupci MP Olomouc dne 10.11. 

2011 ve služební místnosti Městské policie na Svatém Kopečku. 
 
14.10. 2011 Mgr. Vladimír Puhač  MmOl odbor vnějších vztahů 
 Zaslaná zpráva o činnosti pracovišť MmOl za III. Čtvrtletí 2011. 
 
17.10. 2011 Mgr.Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů – přeposlaný e-mail 
 Ing. Petr Swaczyna  MmOl odbor životního prostředí 
 Informace o svozu bioodpadu v zimních měsících. 
 
17.10. 2011 Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů – přeposlaný e-mail. 
 Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní 
 Informace o postupu při řešení problematiky zabezpečení sousoší Sv. Jana 
 
18.10. 2011 Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů 
 Odpověď na upřesnění doručení zápisu naší KMČ 
 
18.10. 2011 Jakub Pešata   MmOl odbor vnějších vztahů 
 Informace o zřízených e-mailových schránkách pro potřeby jednotlivých komisí a 

požadavek na jejich administraci. 
 
18.10. 2011 Jakub Pešata  MmOl odbor vnějších vztahů 
 zaslané přístupové heslo pro vstup do e-mailové schránky naší KMČ. 
 
19.10. 2011 Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů 
 Informace pro občany nebezpečí topné sezony. 
 
25.10. 2011 Ing. Stanislav Černý KMČ místopředseda – přeposlaný e-mail 
 Ing. Vladimír Čech TSMO obchodní zástupce 
 Dotaz na termín zahájení opravy komunikací v naší městské části. 
 



 26.10. 2011 Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů – přeposlaný e-mail 
 PhDr. Ivana Slezáková MmOl odbor majetkoprávní 
 Informace o přesném termínu realizace oplocení sousoší Sv. Jana. 
 
26.10. 2011 Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů 
 Pozvánka na pravidelné zasedání zastupitelstva města Olomouc. 
 
 
 

     6. Odeslaná elektronická korespondence: 
 
 
8.10. 2011  Ivo Malík   SNO a.s. vedoucí provozního oddělení 

Zaslaný e-mail – poděkování za provedení základní údržby pozemku parc. č. 
531/1 fotbalové hřiště. 

 
9.10. 2011  Ing.Nováková Martina MmOl odbor dopravy 
   Vyjádření k posunu linky č. 11 a zaslaný  další požadavek naší komise. 
 
9.10. 2011  Lukáš Přidal  MmOl odbor majetkoprávní 
   Vyjádření naší komise k instalaci turistického mobiliáře v naší městské části. 
 
12.10. 2011  Lukáš Přidal  MmOl odbor majetkoprávní 
   Další informace k vyjádření naší komise. 
 
12.10. 2011  Firma NÁBYTEK MIKULEC 
   Zaslaný požadavek na předběžný rozpočet židlí. 
 
12.10. 2011  Lukáš Přidal  MmOl odbor majetkoprávní. 
   Požadavek na informaci o dalším postupu ve věci instalace turistického mobiliáře. 
 
17.10. 2011  Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů. 
   Upozornění na neřešený požadavek naší komise ve věci oplocení sousoší Sv. Jana. 
 
18.10. 2011  Mgr. Vladimír Puhač MmOl odbor vnějších vztahů. 
   Zaslaný e-mail o termínu doručení zápisu naší KMČ. 
 
18.10. 2011  Jakub Pešata   MmOl odbor vnějších vztahů. 
   Požadavek na zaslání přístupového hesla do e-mailové schránky naší KMČ. 
 
18.10. 2011  Hana Vacová   TSMO a.s. dispečer provozu. 
   Zaslaná žádost o provedení úklidu keřů na Sadovém náměstí. 
 
18.10. 2011  Ing. Roman Zelenka SNO a.s. ředitel společnosti. 
   Požadavek na zapojení el. energie na fotbalovém hřišti. 
 
25.10. 2011  Ing. Steigerová Andrea MmOl odbor majetkoprávní 
   Zaslaný požadavek na provedení seče ploch v naší městské části. 
 
25.10. 2011  Ing. Steinerová Andrea MmOl odbor majetkoprávní 
   Zaslaný samostatný požadavek na provedení seče plochy v naší městské části. 
 
25.10. 2011  Ing. Jitka Štěpánková  MmOl odbor životního prostředí 
   Požadavek na provedení nové výsadby památníku padlých. 



 
26.10. 2011  Ing. Karel Dreiseitl  MmOl odbor životního prostředí 
   Požadavek na umístění kontejneru na bioodpad v naší městské části. 
 
  
 
Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin 
 
 
          
Příští schůze KMČ č. 25 bude dne 5. 12. 2011 v 19:00 hodin 
Zapsala: Marta Čapková  
 
 
 
Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 
 
Jan Řehák 
 
Na Svatém Kopečku dne 7. 11. 2011 
 
 
 
 
 
 
   
 

 


