ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 6. 2. 2012
zahájení jednání v 19:00 hod.
Přítomní členové:
Čapková Marta
- tajemník KMČ
Čapková Aneta
Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ
Jeřábek Stanislav
Macková Dagmar
Smékal Tomáš
Řehák Jan
- předseda KMČ
Zvěř Evžen
Nepřítomní členové (omluveni):
Bránka Karel
Ticháček Vít, Ing.
Hosté:
Ambrož Radek

1. Kontrola úkolů z minulých jednání:




Hlášení v měsíci lednu proběhlo dle aktuálních potřeb.
V měsíci lednu byl navštíven jeden jubilant – pan Evžen Zvěř.

2. Projednávaná problematika:
1) V úvodu schůze byl schválen zápis z minulého jednání ze dne 2. 1. 2012, přítomní
členové se zápisem souhlasí.
2) Všichni přítomní poblahopřáli panu Evženu Zvěřovi k jeho životnímu jubileu.
3) Paní Dagmar Macková, pan Tomáš Smékal a slečna Aneta Čapková byli oficiálně
schváleni RMO jako noví členové naší komise.
4) Předseda komise informoval přítomné, že byl zrušen odkaz na původní internetovou
prezentaci naší městské části na webu www.olomouc.eu, původní internetové stránky
již nebyly aktualizovány. Při tvorbě nové webové prezentace byl o spolupráci
požádán pan Jan Nedělník ze Svatého Kopečka zejména v oblasti zmapování historie
obce Svatý Kopeček.
5) Na starém hřbitově byla instalována nová kovaná branka od firmy Milan Polián. Tato
akce nebyla financována přímo z rozpočtové kapitoly naší komise, dále budou dle
informací s MmOl probíhat dokončovací práce.
6) Ve věci řešení častějšího svozu hřbitovního kontejneru budou požádáni občané
Svatého Kopečka o spolupráci při aktuálním informování komise o stavu zaplnění a
tím spojený rychlejší svoz.
7) V souvislosti avizovaného kontejneru na textil byl elektronicky kontaktován Mgr.
Petr Swaczyna, z odboru živ. prostředí MmOl, který byl informován a požádán o
umístění tohoto kontejneru v naší městské části a dále byl seznámen s problematikou
vývozu, kdy občané naší městské části mají omezenou možnost legální likvidace

tohoto druhu odpadu s ohledem na větší vzdálenost sběrových dvorů.
8) Na MmOl, odbor investic byla zaslána žádost s požadavkem na řešení problematiky
reklamace prací chodníku u nemovitosti parc. č. 516 na ulici Radíkovská. Součástí
žádosti byla také fotodokumentace a zákres v katastrální mapě.
9) Komisí městské části byl zaslán požadavek Ing. Romanu Zelenkovi, řediteli Správy
nemovitostí Olomouc. Ve svém dopise se KMČ dotazuje na využití budovy na
fotbalovém hřišti a dále informuje o již iniciovaném záměru naší komise o využití
těchto prostor pro potřeby všech svatokopeckých občanů.
10) Ve schváleném rozpočtu SMOL na letošní rok byly vyčleněny prostředky na opravu
a výměnu sloupů VO, popřípadě na realizaci sloupů zcela nových. Naše komise
požádá o výměnu jednoho sloupu VO v ul. Kovařovicova a dále bude zaslán
požadavek na instalaci zcela nového sloupu VO v ul. Šlikova. Tento požadavek byl
již v minulosti naší komisí řešen, kdy komise požadovala instalovat VO již
několikrát.
11) V září loňského roku se na KMČ se svou žádostí obrátila Královská kanonie
premonstrátů na Strahově zastoupená Římskokatolickou farností Svatý Kopeček. Ve
své žádosti navrhovali proplatit 50 procent částky vynaložené na opravu asfaltového
pláště v části Sadového náměstí, parc. č. 33. Vzhledem k tomu, že se jednalo o
pozemek kanonie, který je však hojně využíván širokou veřejností, tak Komise
městské části se souhlasem členů rozhodla o proplacení výše uvedené částky
z rozpočtu komise. V měsíci lednu byla tato částka profinancována, tímto
informujeme o skutečnosti, kdy finanční prostředky byly uvolněny z jiné kapitoly v
rozpočtu města ne tedy přímo z prostředků naší komise.
Byl zaslán dopis s poděkováním panu Martinu Novotnému primátorovi statutárního
města Olomouce za pomoc a spolupráci při řešení této problematiky.
Komise tímto děkuje také RNDr. Ladislavu Šnevajsovi náměstkovi primátora za
pomoc a spolupráci.
12) V problematice řízení dopravy strážníky MP Olomouc a požadavcích o zřízení trvalé
služebny MP na Svatém Kopečku bude požádáno vedení MP o poskytnutí údajů o
celkové činnosti strážníků v naší městské části. Tato data budou použita pro další
jednání v těchto záležitostech s MmOl (primátor statutárního města Olomouce).
13) Dle informací MP Olomouc budou v tomto roce strážníky využívány v naší městské
části vozítka SEQWAY, v současnosti MP Olomouc řeší aktuálně problematiku
trvalého parkování těchto vozítek, komise navrhuje vhodně pro tyto účely využít část
prostor v budově na fotbalovém hřišti.
14) Předseda informoval přítomné členy o stavu připomínkového řízení v problematice
záměru ,,Parkoviště ZOO Svatý Kopeček“.
Dne 25.1.2012 byla ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje odboru životního
prostředí a zemědělství dokumentace v této věci vrácena k přepracování a doplnění
zejména z důvodu, kdy předložená dokumentace dostatečně nereaguje na připomínky
veřejnosti a to jak ze strany samotných občanů, tak i občanských sdružení
Předseda komise také upozornil na skutečnost, kdy komise neobdržela oficiálně tuto
dokumentaci. Tedy informace pro jednání naší komise byly čerpány z veřejně
dostupných zdrojů (česká informační kancelář životního prostředí apod.).
O možnosti nahlédnutí do spisových materiálů na internetových stránkách krajského
úřadu popřípadě možnost fyzického nahlédnutí přímo na krajském úřadu byla
veřejnost informována v prosinci minulého roku na vývěsce MmOl na Svatém
Kopečku.
15) Na naší KMČ se obrátil pan Květoslav Zdráhal a další občané s písemnou žádostí na
změnu dopravního značení v ul. Dvorského dále s dotazem a požadavkem na řešení
problematiky realizace nového chodníku v této fázi ulice s ohledem na pohyb chodců
ve vozovce a tím spojené velké riziko dopravní nehody (spodní pravá část ulice ve
směru do Olomouce).
Komise považuje řešení této problematiky jako prioritní pro naši městskou část právě

s ohledem na nebezpečí úrazu našich občanů. Proto se také při sestavování plánu
investičních akcí v naší městské části pro rok 2012 posunula realizace tohoto
chodníku na druhé místo ihned po požadavku na vybudování dětského hřiště.
(Plán investičních akcí pro rok 2011 – osmý bod seznamu).
Komise zde jen znovu upozorňuje, že na tomto prioritním bodu se již při sestavování
samotného seznamu investičních akcí 2012 shodla zcela jednomyslně.
S ohledem na skutečnost, kdy pro naší městskou část pro letošní rok nebyly na tuto
akci uvolněny finanční prostředky z rozpočtu SMOl, bude tato věc dále
připomínkována na MmOl odboru investic o možnosti uvolnění prostředků na tuto
akci z jiné rozpočtové kapitoly.
Komise informuje, že první žádost o realizaci chodníku v ul. Dvorského byla již do
plánů investičních akcí zařazena v září roku 2005 (dostupné informace z archivu
písemností naší KMČ).
Členové komise pan Ing. Černý a pan Tomáš Smékal rozpracují podpůrnou
dokumentaci k problematice vybudování nového chodníku.
V souvislosti s požadavkem nového dopravního značení (snížení rychlosti) bude MP
Olomouc požádána o umístění informativního radaru a to postupně v obou směrech,
kdy data o průjezdnosti vozidel a jejich rychlosti poslouží pro další jednání
s příslušným odborem MmOl.
Dopravní značení v ul. Dvorského bude následně popřípadě řešeno v rámci celkové
komplexní výměny v naší městské části (jarní měsíce).
16) Občané naší městské části se na naší komisi obrátili s dotazem na dobudování
chodníku na opačné straně ul. Dvorského (levá strana ve směru do Olomouce).
spojnice od první nemovitosti po restauraci U Macků.
Zde informujeme, že věc již byla v minulosti připomínkována.
17) Člen komise pan Evžen Zvěř znovu připomínkoval problematiku údržby dřevin v naší
městské části, věc bude dále řešena v jarních měsících.
18) Člen komise pan Stanislav Jeřábek navštívil MmOl odbor dopravy, kde předběžně
projednal záležitosti v problematice změn dopravního značení na Svatém Kopečku.
S ohledem na zimní období bude věc řešena v jarních měsících osobní schůzkou
členů naší komise se zástupci příslušného odboru.
19) V minulém měsíci byl zaslán dotaz na činnost pracovníka TSMO na Svatém Kopečku
zejména v oblasti úklidu v naší městské části.
Dle informací z TSMO a.s. bude vypracován přesný plán prací tohoto zaměstnance,
který poslouží ke zpětné kontrole nejen ze strany komise, ale také pro informovanost
všech občanů Svatého Kopečka.
20) Na SNO a.s. (Správa nemovitostí Olomouc) byl zaslán požadavek na opravy a běžnou
údržbu v budově pošty na Svatém Kopečku a to zejména oprava schodu, oprava
(zasklení) a nátěr dvoukřídlých dveří v prostoru chodby, realizace malířských prací v
chodbě a to zejména s ohledem na důležitost a význam této budovy (detašované
pracoviště MmOl, sídlo pracoviště městské knihovny a služebny MP Olomouc).
V rámci investičních akcí a plánu údržby byla SNO a.s. také požádána o realizaci
instalace nových plastových oken na celé budově právě s ohledem na sídlo více
institucí, kdy je budova ze strany MmOl i komerčně využívána podnikatelskými
subjekty (Poštovní spořitelna, samoobsluha, ordinace soukromého lékaře).
Celkový vzhled vnitřních prostor zcela degraduje význam této budovy v naší městské
části.
Dle elektronické korespondence s ředitelem společnosti panem Ing. Romanem
Zelenkou bude žádost o výměnu oken zahrnuta do investičních akcí pro příští rok
z důvodu kdy o těchto finančně nákladnějších akcích rozhoduje přímo RMO.
Realizace drobných oprav bude provedena dle dalšího jednání pravděpodobně
v průběhu tohoto roku.

21) Předseda KMČ informoval přítomné o schváleném rozpočtu SMOL pro letošní rok a
jednotlivých kapitolách souvisejících bezprostředně s naší městkou části.
Částka 150 000 .- Kč.
Uvolněna na provoz naší komise a běžnou údržbu.
Částka 300 000.- Kč.
Uvolněna na nutné opravy komunikací realizované v naší městské části v celém
kalendářním roce. Jedná se o částku mimo požadavky na jednotlivé investiční akce.
Částka 250 000.- Kč - zastávka MHD bazilika (zatáčka U Macků)
Uvolněna na zpracování PD (projektová dokumentace) realizace nové zastávky MHD
bazilika ve směru do Olomouce.
Částka
25 000.- Kč - ul. K Hájence
Uvolněna na zpracování PD k akci realizace oprava komunikace a inženýrských sítí
v ul. K Hájence.
Tato problematika opravy komunikace byla projednávána naší komisí, ale s ohledem
na napjatou rozpočtovou situaci nebyla prozatím zahrnuta do plánu investic pro rok
2012 a to s ohledem na požadavek na realizaci jiných prioritních akcí v naší městské
části.
Částka 1 290 000.- Kč - ,,parkoviště ZOO Sv. Kopeček“
Uvolněna na zpracování PD realizace nového parkoviště u ZOO Olomouc. (varianta
s parkovacím domem), použití těchto prostředků závisí na dalším průběhu
schvalovacího řízení EIA a tím spojené získání územního rozhodnutí. Tato částka je
celkový náklad na vypracování PD, kdy v letošním roce bude dle doplňujících
informací s MmOl odboru investic vyplacena záloha ve výši 620 000.- Kč.
Částka 2 300 000.- Kč - ZOO Olomouc – investiční akce.
Na základě dotazů a požadavků naší komise na upřesnění budou dle vyjádření MmOl
odboru investic po jednání RMO zaslány podrobnější informace o realizaci této akce
pro informovanost členů KMČ a občanů naší městské části.
Částka 3 000 000.-Kč - Dětská hřiště
Finanční prostředky předběžně zařazené na realizaci dětských hřišť.
Na základě dotazů a požadavků naší komise na upřesnění budou dle vyjádření MmOl
odboru investic po jednání RMO zaslány podrobnější informace o realizaci této akce
pro informovanost občanů naší městské části a to zejména s ohledem na skutečnost,
kdy vybudování dětského hřiště bylo stanoveno naší komisí v plánu investičních akcí
pro rok 2012 jako první prioritní bod a také z důvodu, kdy nebyla schválena realizace
žádné jiné investiční akce na Svatém Kopečku pro letošní rok.

3. Otevřené body:




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. 2. 2012 Zdráhal Květoslav
- zaslaná písemná žádost o změnu dopravního značení v ul. Dvorského a dotazy
k problematice nového chodníku v této ulici.

5. Odeslaná písemná korespondence:
31.1. 2012 MmOl Primátor statutárního města Olomouce Martin Novotný
-zaslané poděkování za pomoc při řešení problematiky profinancování investiční akce
oprava asfaltového pláště z rozpočtu SMOL.

6. Došlá elektronická korespondence:
3.1. 2012

10.1. 2012

ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
- automaticky generovaná zpráva o přijetí žádostí naší komise.
SNO a.s.
Ing. Roman Zelenka ředitel společnosti
- odpověď na žádost ve věci realizace drobných oprav v budově pošty a výměny
oken.

11.1. 2012 MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslané informace a pokyny pro jednotlivé komise v oblasti investičních akcí a
schváleného rozpočtu SMOl.
13.1. 2012 MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslané podrobné informace o poplatcích za komunální odpad v tomto roce.
14.1. 2012

MP Olomouc
Mgr. Peter Horváth zástupce ředitele MP Olomouc
- zaslané informace o využívání vozítek SEQWAY strážníky MP v naší městské části
v tomto roce a informace o řešení problematiky jejich parkování.

18.1. 2012

MP Olomouc
Mgr. Peter Horváth zástupce ředitele MP Olomouc
- zaslané informace o řešení problematiky parkování vozítek SEQWAY v naší
městské části.

16.1. 2012 MmOl
Pavel Snášel OVVI informatik
- zaslaný požadavek na spolupráci v oblasti ,,oživení“ jednotlivých podstránek KMČ
na webové prezentaci města.
20.1. 2012 Farní Úřad Sv. Kopeček P. Petr Bernard Slaboch O.Praem. hlavní správce
- zaslaná oficiální informace o proplacení požadované částky v problematice
opravy asfaltového pláště.
23.1. 2012 Mmol
Ing. Ivo Tichý odbor investic
- zaslané podrobnější informace o jednotlivých kapitolách v rozpočtu SMOl.

7. Odeslaná elektronická korespondence:
2.1. 2012

UZSVM
Bc. Eva Chlopčíková – odloučené pracoviště Olomouc
- zaslaný požadavek na celoroční trvalou údržbu pozemku parc. č. 552/1 (bytovky)

2.1. 2012

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslané vyjádření naší komise k plánované instalaci branky na starém hřbitově.

3.1. 2012

Hřbitovy města Olomouce
- žádost o častější svoz kontejneru na hřbitovní odpad a poznatky naší komise
k vyvážení.

3.1. 2012

MP Olomouc
Mgr. Peter Horváth-zástupce ředitele MP Olomouc
- poznatky a připomínky naší komise ve věci ukládání běžného domovního odpadu
do kontejneru u hřbitova.

3.1. 2012

KMČ č. 25
Marta Čapková tajemník
- zaslané termíny schůzí pro potřeby elektronické korespondence s občany Svatého
Kopečka.

3.1. 2012

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslané žádosti nových členů slečny Anety Čapkové a pana Tomáše Smékala
pro potřeby jednání RMO.

4.1. 2012

MP Olomouc
Mgr. Peter Horváth zástupce ředitele MP Olomouc
Poděkování naší komise za spolupráci v oblasti řešení problematiky nelegálního
vývozu běžného domovního odpadu do hřbitovního kontejneru.

4.1. 2012

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslané další informace pro případné vyjednávání ve věci umístění bankomatu
v naší městské části.

4.1. 2012

TSMO a.s.
Pavel Nekrada – vrchní dispečer ZÚ
- žádost o poskytnutí přesných informací o působení pracovníka společnosti v naší
městské části a sdělení informací o přesné náplni jeho práce.

5.1. 2012

Hřbitovy města Olomouce
Igor Kleiner – ředitel společnosti
- zaslané informace o režimu vývozu hřbitovního odpadu, pokyny a doporučení
pro další spolupráci naší komise v oblasti svozu.

5.1. 2012

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- požadavek na zaslání přesného vypracovaného plánu schůzí naší komise pro
potřeby zveřejnění v radničních listech a webové prezentaci města.

5.1. 2012

KMČ č. 25 Marta Čapková KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
- zaslaný vypracovaný plán schůzí dle podkladů naší tajemnice pro potřeby
zveřejnění na vývěsce komise a elektronické informovanosti našich občanů.

6.1. 2012

MmOl
Mgr. Petr Swaczyna odbor živ. prostředí
- žádost, poznatky a připomínky naší komise pro potřeby umístění kontejneru na
textil v naší městské části.

10.1. 2012

SNO a.s.
Ing. Roman Zelenka ředitel společnosti
- požadavek na realizaci drobných oprav v prostorách budovy pošty a další
požadavek na výměnu oken v celé budově.

10.1. 2012

SNO a.s.
Ing. Roman Zelenka ředitel společnosti
- poděkování za pomoc při řešení problematiky drobných oprav v budově pošty.

12.1. 2012

MP Olomouc
Mgr. Peter Horváth zástupce ředitele MP Olomouc
- zaslaný dotaz na provoz el. skútrů v naší městské části v tomto roce.

16.1. 2012

MmOl
Pavel Snášel OVVI informatik
- zaslaná žádost na zrušení odkazu na původní již neaktualizované stránky naší
komise na webové prezentaci města.

16.1. 2012

KMČ č. 25
Marta Čapková tajemník
- zaslaný požadavek předsedy naší komise na informování ostatních členů o
komunikaci na FB profilu.

17.1. 2012

MP Olomouc
Mgr. Peter Horváth zástupce ředitele MP Olomouc
-zaslaný poznatek a doporučení naší komise v problematice řešení parkování
vozítek SEQWAY v naší městské části.

18.1. 2012

KMČ č. 25
Marta Čapková tajemník
- zaslaný požadavek předsedy naší komise na informování ostatních členů o
komunikaci na FB profilu.

20.1. 2012

MmOl
Ing. Ivo Tichý odbor investic
- zaslaný požadavek na sdělení podrobnějších informací o jednotlivých kapitolách
v rozpočtu SMOL.

21.1. 2012

MmOl
Pavel Snášel OVVI informatik
- zaslaný zápis naší komise ze dne 2.1.2012 pro potřeby zveřejnění na webové
prezentaci města.

21.1. 2012

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslaný zápis naší komise ze dne 2.1.2012.

26.1. 2012

MmOl
Ing. Ivo Tichý odbor investic
poděkování a požadavek na pozdější sdělení doplňujících informací k rozpočtu
SMOl.

21.1. 2012

MmOl
Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- přeposlaný e-mail Mgr. Petr Bielesz Muzeum umění Olomouc – tiskový
mluvčí - zaslaný týdenní program muzea.

Jednání bylo ukončeno ve 20:15 hodin
Příští schůze KMČ č. 25 bude dne 5. 3. 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 6. 2. 2012

