ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 2. 1. 2012
zahájení jednání v 19:00 hod.
Přítomní členové:
Čapková Marta
- tajemník KMČ
Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ
Jeřábek Stanislav
Řehák Jan
- předseda KMČ
Ticháček Vít, Ing.
Zvěř Evžen
Nepřítomní členové (omluveni):
Bránka Karel
Hosté:
Ambrož Radek
Čapková Aneta
Macková Dagmar
Smékal Tomáš

1. Kontrola úkolů z minulých jednání:
 Hlášení v měsíci červnu proběhlo dle aktuálních potřeb.
 V měsíci prosinci byli navštíveni dva jubilanti – paní Vlasta Krososková
a pan Jaroslav Kronek.
Od počátku roku tak bylo navštíveno 20 občanů Svatého Kopečka.

2. Projednávaná problematika:
1) Jednání se zúčastnili Radek Ambrož a Aneta Čapková, kteří projevili zájem pracovat
pro naši městskou část. Bude zaslaná žádost na MmOl pro vstup do naší komise.
2) V polovině ledna bude členům komise vyplacena odměna za práci pro naši městskou
část za uplynulé období.
3) Tajemník komise Marta Čapková rozpracovala seznam jednání schůzí pro rok 2012
tento byl zaslán na MmOl a uveřejněn na vývěsce naší komise a dále na webové
prezentaci města.
4) Na ulici Kovařovicova byla provedena oprava veřejného osvětlení, tak, aby lampy
nad instalovanými retardéry byly plně funkční.
5) KMČ bude požadovat změnu dopravního značení na ul. Holubova v souvislosti
s dokončením prací v této ulici (nové pochůzné plochy) s ohledem bezpečnosti
kolemjdoucích zejména dětí navštěvujících ZŠ. Dále v ul. Kovařovicova (rychlost
motorových vozidel) a také v ul. Šeříkova zde s ohledem na parkování zejména z řad
návštěvníků ZOO Olomouc. V této souvislosti bude také komise žádat Městskou
policii o větší kontrolu v označených lokalitách. Člen komise pan Jeřábek byl
požádán, aby zajistil seznam dopravního značení na Svatém Kopečku. Na základě
tohoto seznamu provedou členové komise pan Ing. Černý, pan Jeřábek ve spolupráci
s panem Smékalem kontrolu dopravního značení.

6) Avizovaný kontejner na textil nebyl zatím v naší městské části umístěn. Dle
telefonických informací Mgr. Swaczyny z MmOl, přestala mít firma, provozující tyto
kontejnery, zájem o rozmístění do vzdálenějších městských částí. Mezi MmOl a
firmou Reverenge proběhne v této věci ještě jednání.
7) Kontejner u hřbitova je určený na hřbitovní odpad, avšak někteří občané a to nejen
z naší městské části tento využívají ke zbavování se většího domovního odpadu.
Kontejner je také nepravidelně vyvážen, a proto dochází k jeho častému přeplnění a v
okolí kontejneru vzniká nepořádek. Bude zaslán požadavek na MP Olomouc na větší
monitoring nelegálního vyvážení odpadu do této sběrné nádoby, KMČ vznese dotaz
na Hřbitovy města Olomouce, jak řešit vždy aktuálně vývoz uvedeného kontejneru
v případě zaplnění.
8) KMČ již několik let požaduje zhotovení branky na starém hřbitově, která tu chybí.
Pokud dojde k realizaci zhotovení branky, požaduje KMČ, aby zhotovení nebylo
financováno z rozpočtu komise. Dále se členové komise shodli, že není třeba
zhotovení umělecké branky, ale postačí jednoduchá, funkční branka.
9) V problematice řešení zatékání do budovy parc. č. 516 v ul. Radíkovská bude zaslán
požadavek na MmOl odbor investic
na reklamaci prací u dodavatele, který
realizoval opravu tohoto chodníku. S ohledem na skutečnost, kdy dochází k trvalému
podmáčení nemovitosti a ničení soukromého majetku požaduje naše komise řešit tuto
problematiku v co nejkratším časovém horizontu.
10) V minulém roce byl podrobně rozpracován seznam reklamací po opravě komunikací
v naší městské části (nejvíce zejména po budování kanalizační stokové sítě), KMČ
opakovaně požaduje řešení této problematiky s ohledem na záruční lhůty jednotlivých
dodavatelů.
11) Byla zaslána žádost na UZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
s požadavkem na trvalou základní celoroční údržbu pozemku parc. č. 552 v okolí
bytovek (zejména aktuálně zimní údržba chodníků, která dle informací občanů není
prováděna) a požadavek na provedení úpravy dřevin na tomto pozemku, v žádosti
bylo doporučeno oslovit zástupce z řad spoluvlastníků jednotlivých bytovek (bytová
sdružení) a problematiku údržby dřevin s nimi osobně projednat. Ze strany naší
komise byl zaslán zejména požadavek na pokácení stromů (lípy) v horní části tohoto
pozemku na ul. Dvorského (naproti ZŠ Svatý Kopeček) a následnou výsadbu nových
dřevin. Zde KMČ doporučuje problematiku nejprve konzultovat s MmOl odborem
životního prostředí.
12) Z důvodu zamezení odcizení posypového materiálu v prostoru Wolkerovy vyhlídky,
který je určen pro potřeby údržby pochůzných ploch požadujeme po TSMO a.s.
umístění uzamykatelné nádoby.
13) Pan Tomáš Smékal informoval přítomné, že dne 12. 12. 2011 bylo oficiálně založeno
občanské sdružení se zaměřením na sportovní aktivity v naší městské části. Dále bude
vyvoláno jednání s MmOl o využití budovy a přilehlého pozemku na fotbalovém
hřišti pro potřeby občanů Svatého Kopečka zejména z řad sportovců, tak jak již
komise iniciovala v minulém roce.

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 elektronická korespondence:
1.12. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- informace předsedům KMČ v oblasti vyplacení odměn za práci členů.

7.12. 2011

MmOl
Lukáš Přidal odbor majetkoprávní
- informace o konečné variantě řešení umístění mobiliáře Klubu českých turistů.

8.12. 2011

MmOl

Martina Černá kancelář primátora
sekretariát členů RMO
- pokyny k vyplnění žádosti o proplacení finančních prostředků
na investiční akci oprava asfaltového pláště na Sadovém náměstí.

9.12.2011

MmOl
Ing. Jitka Štěpánková odbor živ. prostředí
- odpověď ve věci údržby vegetačních ploch na pozemku parc. č. 552 v k. ú.
Svatý Kopeček (bytovky).

12.12. 2011

MmOl
Pavel Snášel OVVI
- potvrzení o zveřejnění termínů schůzí naší komise pro rok 2012 na webu
STMOL.

12.12. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslaná pozvánka na pravidelné jednání zastupitelstva STMOL.

13.12. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslané objednávky prací TSMO a.s. pro městské části.

13.12. 2011

TSMO a.s.
Hana Vacová dispečer provozu
- informace o předání požadavku na kontrolu sloupů VO v ul. Kovařovicova
v naší městské části.

15.12. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- přeposlaný e-mail od MmOl Radim Schubert oddělení kultury
- pozvánka na slavnostní odhalení památníku amerických letců na Ústředním
hřbitově.

15.12. 2011

MmOl

19.12. 2011

Gemo s. r. o..
Ing. Jaromír Uhýrek generální ředitel
- informace o zaslaném e-mailu v souvislosti s podáním trestního oznámení ve
věci zneužití e-mailové schránky generálního ředitele společnosti.

19.12. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- přeposlaný e-mail od MmOl Mgr. Petr Swaczyna odbor živ. prostředí
- poskytnuté informace v problematice žádostí o umísťování nádob na běžný
domovní odpad.

Martina Černá kancelář primátora
sekretariát členů RMO.
Požadavek na MmOl na doručení žádosti o proplacení finančních prostředků
- investiční akce oprava asfaltového pláště na Sadovém náměstí.

20.12. 2011

Gemo s. r. o..
Mgr. Michaela Horáková právník
- informace o právních krocích ve věci trestního oznámení za zneužití e-mailové
schránky generálního ředitele společnosti.

20.12. 2011

Martina Černá kancelář primátora
sekretariát členů RMO.
- informace o proplacení investiční akce opravy asfaltového pláště na Sadovém
náměstí.

20.12. 2011

MP Olomouc
- informace, upozornění a žádost o spolupráci v oblasti řešení problematiky
obecné vyhlášky 05/2008 občany v naší městské části.

21.12. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
Požární ochrana ,, Hasiči informují“- upozornění na nebezpečí požárů v období
vánočních svátků a oslav nového roku.

MmOl

5. Odeslaná elektronická korespondence:
7.12. 2011

MmOl
Lukáš Přidal odbor majetkoprávní
- odpověď ve věci instalace mobiliáře Klubu českých turistů.

8.12. 2011

MmOl

8.12. 2011

MmOl
Ing. Gabriela Křížková odbor majetkoprávní
- dotaz ve věci trvalé celoroční údržby pozemku parc. č. 552 v k. ú. Svatý
Kopeček (bytovky).

11.12.2011

MmOl
Ing. Jitka Štěpánková odbor živ. prostředí
- odpověď naší komise a poděkování ve věci řešení problematiky trvalé celoroční
údržby pozemku parc. č. 552 v k. ú. Svatý Kopeček (bytovky).

11.12. 2011

MmOl
Pavel Snášel OVVI
- zaslaný vypracovaný seznam termínů jednání naší komise a požadavek na
zveřejnění těchto jednání na webu města.

12.12.2011

KMČ č. 25
Marta Čapková tajemník
- informace z Facebookového profilu naší komise pro ostatní členy ve věci
reakce zaměstnanců TSMO a.s. o - žádosti umístění kontejneru na bioodpad
v naší městské části.

13.12. 2011

TSMO a.s.
Hana Vacová dispečer provozu
- požadavek na kontrolu sloupů VO v ul. Kovařovicova v naší městské části.

18.12. 2011

TSMO a.s.
Ing. Miloslav Sobotka
- poděkování za realizaci oprav komunikací v naší městské části.

Martina Černá kancelář primátora
sekretariát členů RMO
Dotaz na vyplnění žádosti na proplacení finančních prostředků - investiční akce
oprava asfaltového pláště na Sadovém náměstí.

18.12. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslaná kopie žádosti MUDr. Milušky Stiborkové o uvolnění z funkce člena naší
KMČ.

18.12. 2011

MmOl
Ing. Jitka Štěpánková odbor živ. prostředí
- poděkování za spolupráci v oblasti údržby zeleně v naší městské části.

19.12. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslaná kopie Ing. Stanislava Černého člena naší KMČ ve věci předání díla –
opravy komunikací v naší městské části.

20.12. 2011

MmOl

27.12. 2011

MmOl
Pavel Snášel OVVI
- zaslaný požadavek na zveřejnění zápisu naší KMČ na webu města.

27.12. 2011

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslaný zápis naší KMČ ze dne 9. 12. 2011.

Martina Černá kancelář primátora
sekretariát členů RMO.
- poděkování za spolupráci v oblasti řešení problematiky opravy asfaltového
pláště na Sadovém náměstí.

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.

Příští schůze KMČ č. 25 bude 6. 2. 2012 v 19:00 hodin v budově pošty na Svatém Kopečku.
Zapsala: Marta Čapková
Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák

Na Svatém Kopečku dne 2. 1. 2012

