ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 5. 3. 2012
zahájení jednání v 19:00 hod.
Přítomní členové:
Bránka Karel
Čapková Marta
- tajemník KMČ
Čapková Aneta
Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ
Jeřábek Stanislav
Macková Dagmar
Smékal Tomáš
Řehák Jan
- předseda KMČ
Ticháček Vít, Ing
Zvěř Evžen
Hosté:
Ambrož Radek
Tomáš Arnošt – strážník MPO, konající službu na Sv. Kopečku

Kontrola úkolů z minulých jednání:




Hlášení v měsíci lednu proběhlo dle aktuálních potřeb
V měsíci lednu byl navštíven jeden jubilant – paní Povýšilová Anna

Projednávaná problematika:
1) Předseda komise se omluvil všem přítomným za zpoždění při zveřejňování zápisů.
Naše komise vyvíjí snahu na co nejrozsáhlejší objektivní informovanost všech
občanů, některé projednávané body jsou dále po samotném jednání naší komise
postupně ještě doplňovány o aktuální informace v dané problematice, proto
dochází k posunu oficiálního vydání zápisu, avšak časový rozsah zveřejnění na
vývěsce se tímto nemění.
2) V souvislosti s instalací branky na starém hřbitově upozornil Radek Ambrož na
havarijní stav hřbitovní zídky.
Svatokopecký hřbitov je v majetku Královské kanonie premonstrátu na Strahově
čímž bude osloven správce objektu tedy Hřbitovy města Olomouce a.s.
s požadavkem na možnou spolupráci s Premonstrátským řádem v řešení této
problematiky (možnost dotací na opravu mimo prostředky STMOL).
3) Pan Radek Ambrož zaslal předsedovi KMČ žádost o možnost pracovat jako člen
naší KMČ.
4) Marta Čapková informovala přítomné o plánované akci k oslavě dne žen, která
proběhne 10. 3. 2012 za účastni nejen svatokopeckých seniorů a členů naší
komise.
5) Marta Čapková informovala o dalším postupu v oblasti modernizace
reprezentativních prostor naší komise v budově pošty, zejména aktuálně o
možnosti realizace výměny podlahové krytiny (linoleum).
6) Komise jak již iniciovala na základě poznatků a připomínek ze strany

svatokopeckých občanů požádá o změnu dopravního značení v několika místech
Svatého Kopečka.
Stanislav Jeřábek, Ing. Stanislav Černý a Jan Řehák při kontrolním dnu zmapují
jednotlivá místa pro uvažovanou obměnu dopravních značek, dále ve věci bude
kontaktován MmOl odbor dopravy a bude požádán o informativní schůzku na
Svatém Kopečku a věc bude na základě odborného posouzení těchto pracovníků
případně zrealizována.
7) Pan Bránka provede plošnou kontrolu značení názvů ulic v naší městské části, dle
vypracovaného seznamu, věc bude dále řešena s TSMO a.s., tato společnost bude
opravu značení ulic realizovat.
8) 23. 2. 2012 proběhla informativní schůzka Jana Řeháka a Evžena Zvěře s Ing.
Andreou Steigerovou z MmOl odbor životního prostředí ve věci ořezu a údržby
dřevin, jednání se také zúčastnila Bc. Sabina Kořínková z TSMO a.s., jako
zástupce společnosti, kdy právě technické služby budou tyto práce provádět.
Na základě zejména poznatků a připomínek pana Evžena Zvěře bude proveden po
odborném posouzení a následném schválení odborem živ. prostředí ořez a u
některých dřevin je již zcela nutné pokácení (nebezpečí pádu).
V návaznosti na pokácení stromů bude v budoucnosti dále dle plánovaných
projektových dokumentací jednotlivých ulic provedena výsadba nových dřevin.
Předseda komise děkuje panu Evženu Zvěřovi za pomoc při řešení této
problematiky.
9) Na naši komisi se obrátil majitel budovy parc. č. 186 a přilehlého pozemku parc. č.
604/7 a parc. č. 187 v ul. Ústavní s požadavkem o pomoc při řešení problematiky
zatékání dešťové vody do prostoru zahrady z důvodu špatného vyspádování
asfaltového pláště.
Členové komise pan Ing. Stanislav Černý a pan Tomáš Smékal provedou
předběžnou prohlídku místa a na základě podrobnějších informací bude věc
podstoupena MmOl odboru investic s případnou žádostí o reklamaci prací u
dodavatelské firmy.
10) Pan Zvěř upozornil na stále se opakující problematiku poruch sloupů VO
v prostoru parc. č. 552/1 u bytovek.
Na Sadovém náměstí v prostoru za bazilikou nejsou v provozu světla VO na obě
tyto závady budou upozorněny TSMO a.s.
11) Komise upozorňuje na havarijní stav budovy v ul .Holubova parc. č. 214 v k. ú.
Svatý Kopeček a s tím spojené nebezpečí úrazu procházejících osob.
12) Komise obdržela informace o násilném vniknutí do objektu budovy fotbalového
hřiště parc. č. 531/1 , kde dle informací došlo k páchání trestné činnosti v oblasti
krádeže a ničení majetku.
Komise sděluje, že o nebezpečí ničení hlavně vybavení ve vnitřních prostorách
budovy a velkého rizika krádeže již písemně upozorňovala v minulém roce
správce této budovy tedy SNO a.s. a to právě z důvodu kdy je budova dlouhodobě
nevyužívána.
Součástí korespondence byl také dotaz na stupeň zabezpečení nemovitosti
(funkčnost elektronického zabezpečení).
13) Na ulici Křičkova jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. V zadní části této
ulice u budovy fotbalového hřiště je zděný přístřešek na odpadové nádoby, který
nyní není využíván. Komise navrhuje přemístit kontejnery na tříděný odpad do
tohoto přístřešku a to zejména s ohledem na skutečnost, kdy tyto nádoby jsou
většinou umístěny zcela nevhodně v křižovatce komunikace a hrozí zde tedy riziko
jejich zničení. Problematika bude dále řešena s TSMO a.s.
14) Na základě poznatků předseda komise předběžně upozornil na nedodržování
záborů veřejného prostranství ze strany některých podnikatelských subjektů v naší
městské části a to zejména v turistické sezoně.
V případě žádosti o nové opakované zábory veřejného prostranství budou s touto

problematikou seznámeni pracovníci příslušného odboru MmOl (odbor životního
prostředí).
15) Předseda naší komise předal klíče od vývěsky člence KMČ paní Dagmar Mackové
pro operativnější možnost informování svatokopeckých občanů zejména
v pracovních dnech a to v případě nepřítomnosti předsedy a tajemníka.
Došlo také k předání klíčů zástupcům Matice svatokopecké a dále budou další
klíče doručeny členům zájmových sdružení, zejména z řad sportovců k jejich
osobní prezentaci ve vývěskách.
Komise informuje svatokopecké občany a podnikatelské subjekty působící na
Svatém Kopečku, že v případě zájmu o zveřejnění informací na vývěsce naší KMČ
je možné zaslat informace i na e-mailový veřejný kontakt KMČ nebo
Facebookový profil, popřípadě ponechat na detašovaném pracovišti nebo doručit
paní Dagmar Mackové osobně v restauraci U Macků.
16) Komise informuje, že stále neobdržela oficiální stanovisko od správce budovy
SNO a.s. popřípadě MmOl ve věci dalšího využití budovy fotbalového hřiště pro
potřeby občanů naší městské části. Problematika bude opakovaně upomínkována.
17) Na základě četných dotazů ze strany podnikatelských subjektů působících na
Svatém Kopečku a neoficiálních nabídek na možnost těchto podílet se na pracech
spojených s běžnou celoroční údržbou v naší městské části (ořezy stromů, stavební
práce, úklid, údržba pochůzných ploch atd.) tímto komise informuje, že většinu
prací zajišťují společnosti s majetkovým podílem města nejvíce tedy TSMO a.s.
popřípadě již předem nasmlouvané firmy spolupracující dlouhodobě s MmOl.
Komise nemá možnost při případné podpoře svatokopeckých živnostníků toto
jakkoliv ovlivnit.
Vyjímku tvoří pouze drobné práce při základní údržbě (malování, drobné zednické
opravy, výsadba pomníku, drobné údržbářské práce apod.), kde komise právě tyto
akce přímo financuje ze svého omezeného rozpočtu.
Tedy v případě kdy naše komise požádá o provedení práce jakýkoliv soukromý
subjekt hradí tuto akci KMČ vždy ze svých prostředků.
S ohledem na napjatou rozpočtovou situaci v STMOL se tedy většina akcí
realizuje u výše uvedených subjektů (TSMO a.s.) a tím KMČ své prostředky
hospodárně vynakládá na akce jiného charakteru (dětský den, podpora sportovních
sdružení, začínající podpora akcí pro seniory atd.).
18) Jednání naší komise byl přítomen příslušník MP Olomouc pan Tomáš Arnošt, kdy
tento informoval aktuálně komisi o práci strážníků MP Olomouc v naší městské
části.
19) V období 20.2. – 22.2. a 27.2. – 29.2. 2012 byl umístěn při vjezdu a následně
výjezdu ze Svatého Kopečka na ul. Dvorského (spodní fáze ulice) informativní
nerepresivní radar Viasis 3000 MP Olomouc.
Data o průjezdnosti tohoto zařízení budou použita jako příloha v opakované
žádosti o vybudování chodníku v ul. Dvorského.
V případě zájmu mohou data získat občané na internetových stránkách Městské
policie Olomouc, kde jsou pravidelně zveřejňovány.
Na základě poznatku pana Tomáše Smékala bude v letních turisticky nejvíce
navštěvovaných měsících požádána MP Olomouc znovu o umístění tohoto radaru
pro srovnání turisticky posezonní a sezonní průjezdnosti v naší městské části.
20) MP Olomouc byla zaslána žádost o poskytnutí podrobnějších údajů o práci
strážníků MP v naší městské části pro potřeby dalšího jednání ve věci zřízení
trvalé služebny MP na Svatém Kopečku.
21) MmOl OVVI byl požádán o možnost použití grafického vyobrazení erbu a nového
loga města na nově budovaných internetových stránkách naší komise.
Dle informací MmOl OVVI musí být oficiálně požádáno vedení města o možnost
použití erbu a loga, kdy o tomto přímo rozhoduje na svém jednání RMO.

22) Komise obdržela písemné vyjádření MmOl odboru dopravy ve věci řešení
problematiky zatékání do budovy parc. č. 516 ul. Radíkovská.
MmOl odbor dopravy považuje reklamaci prací na přilehlém chodníku parc. č. 513
v k. ú . Svatý Kopeček za oprávněnou a věc již byla předána dodavateli stavby
firmě VCES a.s., která již provedla místní šetření a oprava bude dále realizována
s ohledem na počasí.
23) Komise obdržela přeposlanou žádost z MmOl odboru majetkoprávního paní
Josefy Finkové podnikatelky ze Svatého Kopečka ve věci záboru veřejného
prostranství (pronájem pozemku – prodejní stánek) parc. č. 93 v k. ú. Svatý
Kopeček v blízkosti parkoviště u ZOO Olomouc. Komise s pronájmem souhlasí
zejména s ohledem na vhodně situované umístění, kdy nebude docházet
k omezování procházejících návštěvníků a narušování silničního provozu.
V této problematice předseda komise kladně hodnotí přístup MmOl, kdy dochází k
podpoře podnikatelských subjektů přímo se sídlem firmy na Svatém Kopečku u
Olomouce ne tedy cizích podnikatelských subjektů.
24) Předseda KMČ požádal o spolupráci Ing. Karla Robenka bývalého předsedu naší
komise o pomoc v oblasti výsadby plochy Wolkerovy vyhlídky a to zejména z
důvodu kdy projekt obměny této společenské, odpočinkové a reprezentativní
parkové plochy byl realizován již v minulém volebním období budou další práce
vždy odborně konzultovány s Ing. Robenkem z důvodu návaznosti na již
provedené práce a ideu celého projektu.
Předseda naší KMČ tímto děkuje panu Ing. Robenkovi za pomoc při řešení této
problematiky.
25) Znovu opakovaně byla připomínkována neřešená problematika v oblasti umístění
kontejneru na textil v naší městské části.
26) TSMO a.s. budou požádány o instalaci nádoby na posyp v prostoru Wolkerovy
vyhlídky pro potřeby uložení materiálu určeného pro celoroční údržbu pochůzných
ploch (nejedná se o posypový materiál na zimní údržbu) a to z důvodu zamezení
případné krádeže tohoto materiálu.
27) Předseda KMČ děkuje panu Janu Ondráškovi ze Samotišek za operativně rychle
provedenou drobnou opravu elektroinstalace v místnosti detašovaného pracoviště
kdy tuto akci provedl pro naši městskou část zcela zdarma.
28) Komise obdržela písemné vyjádření správce pozemku tedy Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových v řešení problematiky trvalé celoroční údržby
chodníků v prostoru bytovek ul. E. F. Buriana parc. č. 552/1 v k. ú. Svatý
Kopeček.
Chodníky jsou dle korespondence zahrnuty v seznamu komunikací ve správě
MmOl. Bude tedy zaslán požadavek na MmOl odbor dopravy o jejich trvalou
celoroční údržbu.

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 !!

Došlá písemná korespondence
6.2. 2012 MmOl

Bc. Daniela Horňáková OVVI
- zaslaná kopie korespondence určené člence naší komise paní

Dagmar Mackové ve věci oznámení o jmenování do funkce člena
naší KMČ.
6.2. 2012 MmOl

Bc. Daniela Horňáková OVVI
- zaslaná kopie korespondence určené členovi naší komise panu
Tomáši Smékalovi ve věci oznámení o jmenování do funkce člena
naší KMČ.

6.2. 2012 MmOl

Bc. Daniela Horňáková OVVI
- zaslaná kopie korespondence určené člence naší komise slečně
Anetě Čapkové ve věci oznámení o jmenování do funkce člena naší
KMČ.

13.2. 2012 MmOl

Ing. Petra Pospíšilová – vedoucí odboru dopravy
- zaslané vyjádření ve věci reklamace chodníku parc. č. 513 v k.ú.
Svatý Kopeček.

Došlá elektronická korespondence
1.2. 2012 MmOl

Pavel Snášel OVVI - webmaster
- odpověď a instrukce v řešení problematiky použití grafického
znázornění loga a erbu STMOL pro potřeby nově budovaného
webu naší komise.

3.2. 2012 MmOl

Ing. Václav Šnajdr odbor investic
- předběžné informace o postupu při řešení problematiky reklamace
chodníku parc. č. 513 v k.ú. Svatý Kopeček.

17.2. 2012 MmOl

Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslaná pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva statutárního
města Olomouce.

20.2. 2012

Ing. Karel Robenek
Vyjádření ve věci spolupráce při výsadbě Wolkerovy vyhlídky

23.2. 2012 MmOl

Ing. Václav Šnajdr odbor investic
- odpověď ve věci řešení reklamace chodníku parc. č. 513 v k.ú.
Svatý Kopeček

23.2. 2012 KMČ č. 25

Marta Čapková - tajemník
- přeposlaná žádost pana Radka Ambrože o možnost pracovat
v naší komisi.

24.2. 2012 UZSVM

Alena Zapletalová
- zaslané vyjádření ve věci údržby pochůzných ploch na pozemku
parc. č. 552/1 v k.ú. Svatý Kopeček (pozemek u bytovek).

Odeslaná elektronická korespondence
1.2. 2012 MmOl

Pavel Snášel OVVI - webmaster
- dotaz na možnost použití grafického znázornění loga a erbu

STMOL pro potřeby nově budovaného webu naší komise.
2.2. 2012 MmOl

Ing. Václav Šnajdr odbor investic
- žádost o reklamaci chodníku parc. č. 513 v ul. Radíkovská a
upozornění na zatékání dešťových vod do budovy parc. č. 516
v k.ú. Svatý Kopeček.

4.2. 2012 MmOl

Ing. Václav Šnajdr odbor investic
- poděkování za odpověď ve věci reklamace chodníku parc. č. 513
v k.ú. svatý Kopeček.

6.2. 2012 SNO a.s.

Ing. Roman Zelenka - ředitel společnosti
- zaslaná žádost o poskytnutí prostor budovy a přilehlého hřiště pro
potřeby využívání občany naší městské části.

7.2. 2012 KMČ č. 25

Marta Čapková - tajemník
- zaslaná informace o komunikaci na Facebookovém profilu naší
komise s občany.

8.2. 2012 MP Olomouc

Mgr. Peter Horváth - zástupce ředitele
- zaslaná žádost o umístění preventivního informativního radaru
v ul. Dvorského v naší městské části.

9.2. 2012 MmOl

Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslaná žádost o pomoc při řešení problematiky s umístěním
kontejneru na textil v naší městské části.

10.2. 2012 MP Olomouc

Mgr. Peter Horváth - zástupce ředitele
- zaslané poděkování za spolupráci v problematice umístění
informativního radaru v naší městské části.

20.2. 2012

Ing. Karel Robenek
- zaslaná žádost o možnost spolupráce při výsadbě Wolkerovy
vyhlídky na Svatém Kopečku.

20.2. 2012 MP Olomouc

Mgr. Peter Horváth - zástupce ředitele
- zaslaná žádost o poskytnutí podrobnějších údajů o práci strážníků
MP v naší městské části.

23.2. 2012 MmOl

Ing. Petra Pospíšilová – vedoucí odboru dopravy
- zaslané poděkování za spolupráci při řešení problematiky
reklamace chodníku parc. č. 513 v k.ú. Svatý Kopeček.

23.2. 2012 MmOl

Ing. Václav Šnajdr odbor investic
- zaslané poděkování za spolupráci při řešení problematiky
reklamace chodníku parc. č. 513 v k.ú. Svatý Kopeček.

23.2. 2012 MmOl

Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- přeposlaná žádost pana Radka Ambrože o možnost pracovat
v naší komisi.

26.2. 2012 MmOl

Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslaná kopie dopisu Zdráhal Květoslav – požadavek na změnu
dopravního značení v ul. Dvorského a dotaz na řešení problematiky

nového chodníku v této ulici.
26.2. 2012 MmOl

Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- přeposlaná korespondence vyjádření ve věci reklamace chodníku
parc. č. 513 v k.ú. Svatý Kopeček.

27.2. 2012 UZSVM

Alena Zapletalová
- zaslané poděkování za pomoc při řešení problematiky údržby
pochůzných ploch na pozemku parc. č. 552/1 v k.ú. Svatý Kopeček
(pozemek u bytovek).

28.2. 2012 MmOl

Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslaný zápis z jednání naší komise ze dne 6. 2. 2012

28.2. 2012 MmOl

Pavel Snášel OVVI – webmaster
- zaslaný zápis z jednání naší komise ze dne 6. 2. 2012 pro potřeby
zveřejnění na webové prezentaci STMOL.

29.2. 2012 MmOl

Ing. Jitka Kmoníčková odbor dopravy
- zaslaný požadavek na trvalou celoroční údržbu pochůzných ploch
parc. č.c 552 /1 v k.ú. Svatý Kopeček

29.2. 2012 MmOl

Mgr. Vladimír Puhač OVVI
- zaslaný harmonogram výluky spojů MHD z důvodu jarních
prázdnin.

Jednání bylo ukončeno ve 20:15 hodin
Příští schůze KMČ č. 25 bude 2. 4. 2012 v 19:00 hodin

Zapsala dne 5. 3. 2012
Marta Čapková
Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák

Na Svatém Kopečku dne 5. 3. 2012

