ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 9. 12. 2011
zahájení jednání v 19:00 hod.
Přítomní členové:
Bránka Karel
Čapková Marta
- tajemník KMČ
Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ
Řehák Jan
- předseda KMČ
Stiborková Miluška, MUDr.
Ticháček Vít, Ing.
Zvěř Evžen
Nepřítomní členové (omluveni):
Jeřábek Stanislav
Hosté:
Macková Dagmar
Smékal Tomáš

1. Kontrola úkolů z minulých jednání:
 Hlášení v měsíci listopadu proběhlo dle aktuálních potřeb.
 V měsíci listopadu byli navštíveni jubilanti paní Dostálová Miloslava, paní Procházková
Zdeňka a paní Zedníková Olga. Od počátku roku tak bylo navštíveno 18 občanů Svatého
Kopečka.

2. Projednávaná problematika:
1) Pan Tomáš Smékal podá žádost na MmOl o možnosti pracovat v naší komisi.
Všichni přítomní členové naší komise s tímto vyslovují souhlas.
2) Plochy, které byly reklamovány po poslední seči budou zahrnuty do plánu pro údržbu
v příštím roce. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo možné na
reklamovaných plochách již provést seč.
3) Firma NÁBYTEK MIKULEC Valašské Meziříčí dodala na detašované pracoviště na
Svatém Kopečku židle a stoly dle poptávky naší komise.
Tímto děkujeme MmOl odboru vnějších vztahů a informací za výměnu části vnitřního
vybavení.
Předseda komise děkuje paní Martě Čapkové za přípravu i samotnou realizaci této
problematiky.
4) Ing. Černý převzal dokončené práce na opravě komunikací v naší městské části.
Pochůzkovou plochu za památníkem padlých, pochůzkovou plochu spojnice ul.
Holubova – ul. Dvorského, opravu obrubníků na Sadovém náměstí, úpravu
odvodňovacích cest na pochůzkových plochách na Ferďáku a instalaci dvou
zpomalovacích pásů v ul. Kovařovicova.

V úseku spojnice ul. Holubova – ul. Dvorského byly v souvislosti s realizací
pochůzkové plochy instalovány nové sloupy VO.
KMČ děkuje TSMO a..s. za realizaci těchto akcí zejména panu Vladimíru Čechovi
obchodnímu zástupci za dobrou spolupráci s naší komisí.
Předseda komise děkuje Ing. Černému za veškeré práce související s těmito opravami
komunikací v naší městské části.
5) Znovu byla s TSMO a.s. upřesňována problematika v ul. Radíkovská, špatně
vyspárovaného chodníku a následného zatékaní do nemovitosti parc. č. 516 v k. ú.
Svatý Kopeček. Akce bude pravděpodobně provedena až v jarních měsících
s ohledem na zimní období a nemožnost tuto opravu již v letošním roce realizovat.
MmOl bude s touto problematikou seznámen a požádán, aby byla kontaktována
firma, která opravu chodníku realizovala a věc řešena popřípadě jako reklamace.
6) Rada města na svém pravidelném jednání schválila uvolnění částky 21600 Kč včetně
DPH pro profinancování investiční akce Kanonie pražských premonstrátů – opravy
asfaltového pláště na Sadovém náměstí.
7) Na MmOl odbor majetkoprávní byl zaslán dotaz o trvalé celoroční údržbě pozemku
parc. č. 552/1 v k. ú. Svatý Kopeček (pozemek u bytovek). Na základě odpovědi
daného odboru bude vyvoláno jednání se správcem pozemku o trvalé celoroční
komplexní údržbě celého prostoru tohoto pozemku.
8) KMČ děkuje touto cestou za organizaci Mikulášské akce Matici svatokopecké o.s. a
také všem občanům, kteří se bezprostředně na realizaci akce podíleli.
Členům naší komise patří poděkování za uvolnění finanční částky ve výši 2000..-.
přímo z našeho rozpočtu.
9) Dne 10.11. 2011 proběhlo pravidelné jednání předsedů městských částí Droždín,
Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček se zástupci MP Olomouc, ze strany naší komise byly
přítomní seznámeni se záměrem na zřízení trvalé služebny MP v budově pošty na
Svatém Kopečku a zejména přednesena problematika řízení dopravy strážníky MP
v turistické sezóně s ohledem na jejich následné časové zaneprázdnění a nemožnost
vykonávat jakoukoliv jinou činnost pro občany Svatého Kopečka a přilehlých
městských částí.
10) KMČ zaslala na SNO a.s. dotaz a upozornění na nedostatečně zabezpečenou budovu
na fotbalovém hřišti parc. č. 531/1 a zvýšené riziko vniknutí cizích osob do objektu.
11) KMČ zaslala na SNO a.s. doporučení na úpravu dřevin na fotbalovém hřišti pozemku
parc. č. 531/2, který je v jejich správě.
12) KMČ zaslala na SNO a.s. upozornění na problematiku výtápění objektu parc. č.
531/1 na fotbalovém hřišti.
13) Tajemník KMČ vypracuje seznam termínů jednání naší komise pro rok 2012, občané
budou informováni formou zveřejnění na vývěsce a termíny budou umístěny také na
webu města www.olomouc.eu.
14) Na základě upozornění občanů byly v měsíci listopadu vyčištěny kanalizační vpustě
na ul. Dvorského. Čištění realizovala SSOK jako správce této komunikace.
15) V průběhu prvního čtvrtletí bude zrealizována nová oficiální webová prezentace naší
městské části. Vytvoření a správa webu bude dle předběžného jednání prováděna
zcela zdarma.
16) Ze zápisu jednání naší komise ze dne 7.11. 2011 není zcela jasná informace o žádosti
o umístění kontejneru na bioodpad v naší městské části.
Tímto se na základě reakcí zaměstnanců TSMO a.s. k problematice vracíme a
informujeme všechny občany, že žádost byla zaslána na MmOl odbor živ. Prostředí,
ne tedy přímo na TSMO a.s.
Naše komise v minulém zápisu zdůvodňuje své rozhodnutí neumístit kontejner
s ohledem na skutečnost, že by tento byl financován přímo z rozpočtu naší komise.

V příštím roce bude osloven MmOl a s návrhem o umístění těchto kontejnerů a to i
popřípadě v jiných městských částech s ohledem na větší kumulaci bioodpadu
v podzimních měsících a tedy nemožnost zejména starších občanů realizovat odvoz
do sběrových dvorů.
Pro žádost o podporu v jednání budou popřípadě požádáni i předsedové přilehlých
městských částí.
Předseda naší KMČ děkuje všem současným i minulým členům naší komise za práci
pro naši městskou část v letošním roce.
Komise městské části Olomouc-Svatý Kopeček přeje všem občanům Svatého
Kopečka příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2012.

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:
11.11. 2011

11.11. 2011

21.11. 2011

22.11. 2011

OB01192/11/OVVI – KMC
Bc. Markéta Moničová Gambová
- zaslaná kopie objednávky vnitřního vybavení detašovaného pracoviště na
Svatém Kopečku.
č.j. 133/2011
P. Bernard Petr Slaboch OPraem.
Farní úřad Svatý Kopeček
- kopie žádosti o příspěvek na pokládku asfaltové vrstvy adresované Martinu
Novotnému primátorovi statutárního města Olomouce.
SMOL/ŽP/55/13636/2010/Hu
Ing. Vladimíra Hučinová MmOl odbor živ.
prostředí.
- rozhodnutí ve věci manipulačního a provozního řádu pro vodní nádrž Droždín.
Schválení manipulačního řádu.
Martin Novotný primátor statutárního města
Olomouce.
- informace o podstoupení žádosti o profinancování akce opravy asfaltového
pláště na pozemku Královské kanonie premonstrátů k projednání Radě města
Olomouce.
SMOL/180840/2011/OKP/Pos

5. Došlá elektronická korespondence:
1.11. 2011

TSMO a.s.
Pavla Holubčíková DiS. asistentka. ředitele
- informace o otevření sběrového dvoru v Neředíně.

2.11. 2011

MmOl
RNDr. Ladislav Šnevajs náměstek primátora
- žádost o podporu při realizaci proplacení akce opravy asfaltového pláště přímo
z rozpočtu naší komise.

3.11. 2011

Magnus Regio s.r.o.
Věra Dačevová asistentka jednatele firmy.
- pozvánka na konferenci Moravské obce a města 2012.

6.11. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zpráva pro radu města – kontrola periodických úkolů s termínem plnění.

11.11. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- informace o objednávce vybavení prostorů našeho detašovaného pracoviště.
MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- přeposlaný e-mail pro MmOl Vladimír Michalička vedoucí odboru investic –
upozornění na stav opěrné zdi u Svatokopeckého Hospicu.

.

16.11. 2011

17.11. 2011

MmOl
Martina Černá asistenka odbor kanceláře
primátora oddělení sekretariátu členů RMO.
- pokyny pro vyplnění žádosti o příspěvek z rozpočtu města (asfaltový povrch).

23.11. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- změna jízdních řádů MHD k datu 11.12. 2011.

23.11. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- informace o změně ve vánočním provozu linek MHD.

23.11. 2011

KMČ č. 25
Marta Čapková tajemník komise
- informace o hlášení v místním rozhlase.

24.11. 2011

MmOl
Ing. Andrea Steinerová odbor živ. prostředí
- informace o provedení seče parc. č. 402/1 (,, Ferďák“) v k. ú. Svatý Kopeček a
doporučení pro údržbu na příští rok.

24.11. 2011

SNO a.s.
Ing. Roman Zelenka ředitel společnosti
- informace o vytápění budovy na fotbalovém hřišti.

29.11. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- informace o posunutí termínu pravidelné schůze naší komise ze dne 5.12. 2011
na 9.12. 2011.

29.11. 2011

MmOl
Pavel Snášel OVVI
- informace o provedené změně termínu pravidelné schůze naší komise na webu
města.

30.11. 2011

MmOl
Ing. Andrea Steinerová odbor živ. prostředí
- vyjádření k reklamaci na provedení seče ploch v naší městské části a informace
o jejich údržbě v roce 2012.

6. Odeslaná písemná korespondence:
13.11. 2011

Martin Novotný primátor statutárního města
Olomouce
- informace o proplacení akce opravy asfaltového pláště na pozemku v majetku
Královské kanonie premonstrátů na Strahově.
MmOl

7. Odeslaná elektronická korespondence:
5.11. 2011

TSMO a.s.
Vladimír Čech obchodní zástupce
- zaslaný požadavek na rozpočet a informace o termínu realizace opravy chodníku
na ul. Radíkovská (zatékání do nemovitosti parc. č. 516 v k.ú. Svatý Kopeček).

7.11. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslaná kopie žádosti Dagmar Mackové o možnost pracovat jako člen naší
KMČ.

13.11. 2011

MmOl

17.11. 2011

SNO a.s.
Ing. Roman Zelenka ředitel společnosti
- informace a poznatky o zabezpečení budovy na fotbalovém hřišti.

17.11. 2011

SNO a.s.
Ing. Roman Zelenka ředitel společnosti
- informace a poznatky o úpravě dřevin na fotbalovém hřišti.

24.11. 2011

MmOl
Ing. Andrea Steinerová odbor živ. prostředí
- poděkování naší komise za provedení seče pozemku parc. č. 402/1
(,, Ferďák“) v k. ú. Svatý Kopeček.

17.11. 2011

SNO a.s.
Ing. Roman Zelenka ředitel společnosti
- informace a poznatky o vytápění budovy na fotbalovém hřišti.

.
30.11. 2011

PhDR. Ivana Slezáková odbor majetkoprávní
oddělení evidence majetku.
- poděkování naší komise za realizaci zabezpečení sousoší sv. Jana s přiloženou
aktuální fotodokumentací.

MmOl
Ing. Andrea Steigerová odbor. živ. prostředí
- odpověď na informace o provedení seče v naší městské části pro příští rok.

Jednání bylo ukončeno ve 19:45 hodin
Příští schůze KMČ č. 25 bude dne 2. 1. 2012 v 19:00 hodin
Zapsala: Marta Čapková
Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák
Na Svatém Kopečku dne 9. 12. 2011

