ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 2. 4. 2012
zahájení jednání v 19:00 hod.
Přítomní členové:
Ambrož Radek
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:
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora SMOL
MUDr. Pavlína Zaoralová, jednatelka DĚTSKÉ ZDRAVÍ s. r.o.
Ing. Jaromír Zaoral, jednatel DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o.
Ondřej Macků, zástupce SK Kopeček
Radek Čech, zástupce SK Kopeček
Stanislav Valuš, zástupce SK Kopeček

1. Kontrola úkolů z minulých jednání:




Hlášení v měsíci březnu proběhlo dle aktuálních potřeb.
V měsíci březnu byli navštíveni dva jubilanti – paní Rozsívalová Milada a paní Spáčilová
Stanislava

2. Projednávaná problematika:
Pozvání naší komise přijal pan RNDr. Ladislav Šnevajs náměstek primátora SMOL.
Před jednáním navštívil pan náměstek prostory svatokopecké knihovny, kde byl informován o
požadavku na rekonstrukci podlahové krytiny v místnosti.
V úvodu jednání byl seznámen s řešenými problematikami naší městské části ve všech oblastech a s
činností naší KMČ za uplynulý kalendářní rok, kdy působíme jako nově zvolená komise.
Hlavním tématem návštěvy pana náměstka byla projednávána problematika dalšího využití pozemku a
budovy na fotbalovém hřišti, kdy tomuto jednání byly přítomni i členové nově vzniklého OS Fotbal
Svatý Kopeček.
Pan náměstek informoval všechny přítomné o nabídce SMOL o využití budovy na fotbalovém hřišti,
kdy byla oslovena Waldorfská škola, která hledá vhodné prostory pro svůj další rozvoj.
Člen komise pan Tomáš Smékal přednesl vizy případné další možné údržby pozemku a budovy
fotbalového hřiště.
Dále byla projednávána problematika vybudování nového parkovacího domu u ZOO Olomouc, kdy
předseda naší komise upozornil na nedostatečnou informovanost naší komise a zejména občanů v tak
zásadní věci a upozornil na skutečnost, kdy komise sama aktivně zjišťuje podrobné informace z volně
dostupných zdrojů (tiskové zprávy z médii, oficiální webové prezentace jednotlivých úřadů apod.).
Předseda komise zdůraznil, aby dále byli co nejvíce informováni svatokopečtí občané a aby tito měli

možnost se také k dané problematice veřejně vyjádřit.
Pan náměstek byl seznámen s problematikou nedostatku sociálních zařízení na Svatém Kopečku
v souvislosti s velkou kumulací turistů v naší městské části a aktuálním probíhajícím jednáním s TSMO
a.s. ve věci rozšíření provozní doby toalet na Sadovém náměstí.
Byl také informován o požadavku KMČ na zřízení trvalé služebny MP v naší městské části a o
problematice řízení dopravy strážníky MP zejména v ul. Darwinova.
Pan náměstek byl také seznámen se záměrem založení nového Klubu seniorů v naší městské části, kdy
vyjádřil k tomuto svou podporu.
Jednání byla také přítomna dětská lékařka MUDr. Pavlína Zaoralová, která seznámila přítomné a
zejména pana náměstka s věcmi bezprostředně souvisejícími s provozem ordinace a s problematikou
nedostatečné údržby budovy.
Komise vyjádřila nespokojenost s přístupem správce této nemovitosti, tedy SNO a.s. v této věci
s ohledem na skutečnost, kdy je budova mimo jiné i komerčně využívána a dochází tedy k pronájmu
prostor soukromým subjektům (ordinace soukromé lékařky, bankovní ústav, samoobsluha), kdy je
generován příjem směřující do rozpočtu SMOL.
1) Dne 10.3. 2012 proběhlo setkání seniorů v prostorech naší zasedací místnosti a předseda komise
děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení této akce konkrétně RNDr. Ivě
Lakomé, Martě Čapkové, Mgr. Olze Kohoutové, Bc. RNDr. Janě Vykydalové a dále také
Zuzance Sovové za krásné vystoupení při hře na flétnu.
2) V zasedací místnosti byla instalována výstavka dobových dokumentů a fotografií vztahujících se
bezprostředně k historii obce - městské části Svatý Kopeček.
Předseda komise děkuje zejména Mgr. Miroslavě Titzové, RNDr. Ivě Lakomé, Ing. Stanislavu
Černému, Stanislavu Jeřábkovi a Janu Nedělníkovi za zapůjčení a následné zpracování a
instalaci potřebných materiálů.
3) Dne 3. 4. 2012 proběhnou zaměřovací práce pro potřeby výměny oken na celé budově pošty
firmami, které byly vyzvány pro zpracování nabídek správcem nemovitosti tedy SNO a.s.
4) Ing. Stanislav Černý poskytl grafické podklady pro nově stále budovanou webovou prezentaci
naší městské části.
5) Dne 10. 3. 2012 bylo provedeno za účasti Ing. Stanislava Černého, Tomáše Smékala a Jana
Řeháka kontrolní šetření ve věci zatékání na soukromý pozemek parc. č. 187 v ul. Ústavní
z důvodu špatně vyspádovaného povrchu komunikace. Na základě této schůzky byla zaslaná
žádost na MmOl, odbor investic, odd. přípravy staveb s požadavkem na řešení této situace
v rámci reklamace prací u dodavatelských firem, které tuto akci realizovali. Dále byl tento odbor
požádán o další možnou spolupráci s naší komisí při řešení této problematiky (přítomnost členů
KMČ na dalších případných jednáních – kontrolní den).
Na základě četného výskytu závad na nově vybudovaných komunikacích a s ohledem na již dva
řešené případy ničení majetku (zatékání vody z komunikací do prostoru soukromých pozemků –
špatné vyspádování) bude osloven MmOl odbor investic s požadavkem na plošné řešení
reklamací u dodavatelských firem a to s ohledem na běžící záruční lhůty. Jedná se zejména o
akce spojené bezprostředně s realizací nové kanalizační a stokové sítě v naší městské části.
Komise se tímto obrací na občany s možností vyjádřit se ke konkrétním závadám, kdy žádáme
občany, aby případné námitky, poznatky a připomínky korespondovali elektronicky přímo na
kontaktní e-mail naší KMČ, popřípadě písemně informovali formou schránky umístěné v budově
pošty.
Následně bude vypracován přesný seznam míst a příslušný odbor bude požádán o provedení

místního šetření přímo na Svatém Kopečku se zástupci naší KMČ.
6) Komise upozorňuje na nedořešenou situaci v ul. Šlikova – vytékání splašků na pozemek ZOO
Olomouc, v této věci bude upozorněn MmOl odbor živ. prostředí a také vedení ZOO Olomouc.
7) Pan Bránka dopracuje přesný seznam poškozených informačních tabulí - značení ulic pro
potřeby žádosti o jejich výměnu.
8) Dne 10. 3. 2012 proběhlo jednání Ing. Černého, Tomáše Smékala a Jana Řeháka ve věci
instalace jednoho nebo dvou nových sloupů VO v ul. Šlikova – vrchní fáze ulice ve směru do
Samotišek. Byl zaslán požadavek na TSMO a.s., přesné místo případné instalace musí určit
přímo TSMO a.s. s ohledem na vedení inženýrských sítí v tomto prostoru.

9) TSMO a.s. byly požádány o výměnu jednoho sloupů VO v ul. Kovařovicova s ohledem na jeho
stáří.
10) Pan Bránka upozornil na problematiku chybějících sloupů VO v ul. pod Hvězdou. Věc bude dále
po provedení místního šetření postoupena TSMO a.s.
11) TSMO a.s. byly požádány o změnu – rozšíření provozní doby sociálních zařízení na Sadovém
náměstí.
Předseda komise tímto děkuje panu Antonínu Zívalovi z TSMO a.s. za dobrou spolupráci při
řešení této problematiky.
12) Dne 17.3. 2012 proběhlo přípravné místní šetření za účasti Ing. Stanislava Černého,
Stanislava Jeřábka a Jana Řeháka ve věci změny dopravního značení na Svatém Kopečku,
kdy všechny poznatky a připomínky budou předloženy při jednání se zástupci MmOl odboru
dopravy.
Dle předběžně dojednaného termínu se setkání se zástupci MmOl odboru dopravy uskuteční dne
17.4. 2012 přímo na Svatém Kopečku.
Předseda komise děkuje zejména panu Stanislavu Jeřábkovi za pomoc při řešení této
problematiky.

SEZNAM ZMĚN DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Ul. Dvorského – počátek ulice při příjezdu na Svatý Kopeček
A) snížení rychlosti – v obou směrech
B) chodci ve vozovce – v obou směrech
Ul. Nám Sadové – křižovatka z ul. Holubova ve směru od restaurace Chalupa na schůdkách.
-

doplnění značení – jedná se o slepou ulici, komise požaduje, aby vozidla jedoucí v ul.
Holubova měli přednost při sjezdu do ul. Dvorského pravá strana (roh pozemku restaurace).

Ul. Šeříkova – jednosměrná ulice
–

komise na základě četných stížností občanů požaduje zamezení parkování vozidel zejména
z řad turistů na postranních travnatých plochách a to na obou stranách této ulice po celé její
délce.

Ul. Darwinova – konečná část ulice směrem k restauraci Archa
-

komise požaduje větší omezení průjezdu vozidel v této části ulice.

Ul. K Hájence – počátek ulice ve směru k ul. Haškova.
–

přemístění instalované dopravní značky umístěné přímo v bezprostřední blízkosti
kamenného kříže z estetického důvodu.

Nám. Sadové – křižovatka ul. Holubova ve směru ke kramářským boudám.
-

komise na základě poznatků předsedy naší KMČ bude požadovat omezení pohybu cyklistů
s ohledem na velké nebezpečí úrazu všech procházejících osob, kdy dochází k velké
kumulaci lidí v tomto prostoru a časté průjezdnosti neukázněných cyklistů, kteří nerespektují
již instalované značení (zákaz vjezdu), tedy je nutné umístění minimálně další doplňkové
informativní značky. Věc však musí být dále nejprve projednána se spolumajiteli tohoto
pozemku (parc. č. 32 v k.ú. Svatý Kopeček).

13) V problematice parkování motoristů zejména z řad turistů v prostoru lesní cesty v Ul. U Ovčačky
bude věc projednána se zástupci MmOl odboru dopravy na plánované schůzce.
14) Dle vyžádaných informací s MmOl odboru majetkoprávního byly v rozpočtu SMOL uvolněny
prostředky na provedení kompletní opravy sousoší sv. Jana, v současnosti probíhá příprava
výběrového řízení na dodavatele prací.
15) TSMO a.s. byly upozorněny na základě poznatků člena naší komise pana Evžena Zvěře na stále
se opakující poruchy sloupů VO na pozemku u bytovek v ul. E. F. Buriana.
16) TSMO a.s. byly požádány o výměnu zničeného dopravního značení v ul. Kovařovicova
(křižovatka s ul. Dvorského – zákaz vjezdu) a v ul. Holubova (křižovatka s ul. Darwinova –
zákaz vjezdu).
Dle informací pracovníků TSMO a.s. pravidelně plošně dochází k ničení dopravních značek
v naší městské části (vandalismus).
17) Ve věci pokácení stromu v blízkosti kříže v ul. K Hájence byla věc projednána s MmOl odborem
majetkoprávním na základě získaných informací bude znovu kontaktován MmOl odbor živ.
prostředí s požadavkem na kontaktování majitele parc. č. 129 v k.ú. Svatý Kopeček
s požadavkem na povolení o provedení jeho pokácení.
18) MmOl odbor životního prostředí zaslal na základě naší žádosti oficiální vyjádření ve věci
pokácení prozatím jednoho stromu (třešeň) v ul. Křičkova, dle korespondence je povoleno
občany naší městské části provést pokácení na vlastní náklady za dodržení všech bezpečnostních

podmínek s následným kompletním úklidem prostoru. Tato ulice je dle informací pracovníků
tohoto odboru již zahrnuta v plánu pro budoucí výsadbu nových stromů.
O vydaném povolení byla také bezprostředně informována písemně MP Olomouc.
19) Na základě opakovaných připomínek pana Evžena Zvěře k problematice požadované údržby
dřevin, kdy stále některé požadavky nejsou dokončeny informuje komise o skutečnosti, že
administrativně nejsou stále vyřízena některá povolení pro provedení, ořezu případně spíše
pokácení již letitých stromů.
20) Hřbitovy města Olomouce jako správce byly požádány o úklid obou hřbitovů a provedení
základní údržby na těchto pozemcích zejména ořez náletových dřevin po okrajích ((plot), kdy
některé již prorůstají do jednotlivých památníků. Na starém hřbitově byly požádány o provedení
ořezu stromu zasahujícího bezprostředně do pochůzné plochy před kaplí. Dále byl vznesen
požadavek na preventivní prohlídku všech stromů na obou pozemcích s ohledem na nebezpečí
možnosti pádu větví některých dřevin.
21) Komise zaslala požadavek na reklamaci provedené výsadby v ul. Holubova.
22) Komise obdržela vyjádření MmOl odboru dopravy ve věci trvalé celoroční údržby chodníků na
pozemku parc. č. 552/1 v k. ú. Svatý Kopeček (u bytovek). Dle zaslaných informací budou tyto
pochůzné plochy zařazeny do plánu pro trvalou celoroční údržbu.
23) Dne 31. 3 . 2012 byly umístěny kontejnery na bioodpad v prostoru parkovací plochy u budovy
Fojtství. KMČ upozorňuje, že přistavení kontejnerů bylo proplaceno přímo z rozpočtu naší
komise. Komise již v minulém roce v korespondenci (říjen 2011) upozorňovala MmOl, odbor
živ. prostředí na skutečnost, že v jarních a podzimních obdobích dochází k nárůstu poptávky po
svozu bioodpadu. Při přechodu ze zimního na letní režim svozu tohoto odpadu navíc došlo ke
špatnému rozplánování, kdy poslední zimní svoz byl uskutečněn dne 16. 3. a první letní 14. 4.,
tedy vznikla dlouhá prodleva a to právě v čase začínající zahrádkářské sezóny.
MmOl bude informován o stanovisku naší KMČ kdy komise odmítá dále tuto službu občanům
(přistavení kontejneru) hradit přímo ze svého omezeného rozpočtu z důvodu kdy vynaložené
finanční prostředky mohou být vhodně využity v jiných oblastech (dětský den, akce seniorů
apod.).
24) Předseda komise byl informován strážníky MP Olomouc o aktuálním zjištění nedodržování
záboru veřejného prostranství v ul. Holubova, kde byl přistaven kontejner na stavební suť
v bezprostřední blízkosti vchodu na nový hřbitov.
25) Komise dále obdržela informace o pohybu cizích osob na fotbalovém hřišti a nebezpečí
případného dalšího ničení majetku zejména na ploše fotbalového hřiště.
Předseda komise bude aktuálně informovat zástupce vedení MP Olomouc na plánované
pravidelné schůzce předsedů KMČ která proběhne dne 25. 4. 2012.
26) Komise obdržela připomínky k práci strážníků MP Olomouc v naší městské části, věc bude také
řešena na setkání předsedů se zástupci MP Olomouc.

27) Na základě informací členů komise pana Ing. Stanislava Černého a Stanislava Jeřábka o uložení
kroniky Svatého Kopečka v archivu zemského úřadu komise projednávala možnost provedení
digitalizace kroniky a následné výroby kopie, kdy mohou být uvolněny prostředky z rozpočtu
naší komise popřípadě z jiné rozpočtové kapitoly MmOl.
Komise informuje, že v případě realizace bude kronika zveřejněna občanům Svatého Kopečka na
veřejně dostupném místě (detašované pracoviště).
28) Komise zaslala na MmOl OVVI požadavek na opravu vývěsky před budovou pošty.
29) Zasedací místnost naší komise byla, jak již komise informovala v minulých zápisech vybavena
novým nábytkem (židle a stoly), staré původní židle byly uloženy v místnosti bývalé
rozhlasovny, v prostorách služebny MP Olomouc a tyto budou v budoucnosti využity pro
potřeby všech svatokopeckých občanů v případě pořádání kulturních a jiných akcí v naší
městské části.
30) Na základě požadavku naší KMČ o umístění kontejneru na textil na Svatém Kopečku, komise
obdržela informace z MmOl, odboru živ. prostředí ve věci systému rozmísťování těchto nádob.
Firma Revenge a.s., která tuto službu smluvně zajištuje pro MmOl, snížila dle původního plánu
počet sběrných nádob z plánovaných 50 ks na 40 ks. V minulém roce došlo ke
zkušebnímu umístění kontejneru v městské části Nedvězí, kdy první měsíc byl tento zcela
zaplněn, avšak v následujícím měsíci již byla jeho zaplněnost pouze cca. jen 10 procent. Tedy
nakonec s ohledem na nerentabilnost provozu bylo upuštěno od umísťování do okrajových
městských částí. Komise s tímto krokem nesouhlasí s ohledem právě na větší vzdálenost naší
městské části od sběrového dvora a omezenou možnost legální likvidace tohoto druhu odpadu ze
strany svatokopeckých občanů, bude věc dále řešena s příslušným odborem MmOl.
31) Na základě žádosti komise obdržela oficiální podrobnější informace o činnosti strážníků MP
Olomouc v naší městské části, tyto informace budou využity pro další jednání ve věci řízení
dopravy strážníky MP Olomouc v ul. Darwinova a při řešení dalších problematik spojených
s činností MP Olomouc.
32) Předseda komise zaslal vyjádření ve věci záboru veřejného prostranství v prostoru parkoviště u
ZOO Olomouc parc. č. 93 v k .ú. Svatý Kopeček – žadatel Josefa Finková.
33) Na MmOl, odbor majetkoprávní byl zaslán požadavek na umístění toalet v prostoru parkovací
plochy u restaurace Fojtství parc. č. 532 /1 v k. ú. Svatý Kopeček.
34) Na MmOl byl také zaslán požadavek na zveřejnění podrobnějších informací ve věci využívání
plochy fotbalového hřiště (parc. č. 531/1) ke komerčnímu parkování.

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:
23. 3. 2012

26. 3. 2012

Ivo Malík SNO a.s. – vedoucí provozního oddělení
- požadavek na zpřístupnění prostor detašovaného pracoviště pro potřeby
zaměření nových oken dodavatelskými firmami.
Pavla Holubčíková DiS. TSMO a.s. – asistentka ředitele
- zaslané informace pro předsedy jednotlivých KMČ ve věci činnosti společnosti
v letním období a zaslaný plán prací na měsíc duben.

5. Odeslaná písemná korespondence:
3.3. 2012

Mgr. Vladimír Puhač MmOl OVVI – vedoucí odd. DP a KMČ.
- zaslaná žádost investiční akce – vypracování PD a následná realizace chodníku v
ul. Dvorského na Svatém Kopečku.

6. Došlá elektronická korespondence:
1. 3. 2012
5. 3. 2012

5. 3. 2012
8. 3. 2012

14. 3. 2012
19. 3. 2012
19. 3. 2012
20. 3. 2012
22. 3. 2012

22. 3. 2012

Phdr. Ivana Slezáková MmOl odbor majetkoprávní
- požadavek na zjištění kontaktních údajů TJ Svatý Kopeček.
Mgr. Petr Swaczyna MmOl odbor živ. prostředí odd. odpadového hospodářství
- informace o systému rozmísťování sběrných nádob na textil v městských
částech.
Mgr. Vladimír Puhač MmOl OVVI – vedoucí odd. DP a KMČ.
- informace o harmonogramu sběrových sobot v jednotlivých městských částech.
Jitka Kmoníčková MmOl odbor dopravy
- odpověď ve věci trvalé celoroční údržby chodníků na pozemku parc. č. 552/1 (u
bytovek).
Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce ředitele
- informace o činnosti strážníků MP Olomouc v naší městské části.
Mgr. Vladimír Puhač MmOl OVVI – vedoucí odd. DP a KMČ.
- odkaz na územní plán.
Ing. Andrea Steinerová MmOl odbor živ. prostředí odd. péče o zeleň
- vyjádření ve věci provedení pokácení stromů (třešní) v ul. Křičkova.
RNDr. Ladislav Šnevajs náměstek primátora SMOL
- odpověď ve věci osobní návštěvy na jednání naší KMČ dne 2.4. 2012.
Radek Spurný MP Olomouc – velitel směny
- zaslaná pozvánka na pravidelné setkání předsedů KMČ se zástupci vedení MP
Olomouc.
Marta Čapková KMČ č. 25 - tajemník
- zaslaná cenová rozvaha opravy podlahy detašovaného pracoviště MmOl.

6. Odeslaná elektronická korespondence:
3. 3. 2012

5 3. 2012
5. 3. 2012

Mgr. Vladimír Puhač MmOl OVVI – vedoucí odd. DP a KMČ.
- přeposlaná korespondence ve věci reklamace chodníku v ul. Radíkovská parc. č.
599/8 v k. ú. Svatý Kopeček.
Mgr. Vladimír Puhač MmOl OVVI – vedoucí odd. DP a KMČ.
- zaslaná žádost o provedení opravy vývěsky před budovou pošty.
Mgr. Vladimír Puhač MmOl OVVI – vedoucí odd. DP a KMČ.
- zaslané informace ve věci uložení inventáře (židle) v místnosti bývalé
rozhlasovny.

6. 3. 2012
8. 3. 2012
8. 3. 2012

13. 3. 2012
19. 3. 2012
19. 3. 2012
20. 3. 2012

20. 3. 2012
21. 3. 2012
22. 3. 2012
22. 3. 2012
25. 3. 2012
25. 3. 2012
25. 3. 2012
26. 3. 2012

26. 3. 2012

Ing. Andrea Steigerová MmOl odbor živ. prostředí – odd. péče o zeleň.
- zaslaná žádost o provedení pokácení stromů (třešní) v ul. Křičkova.
PhDr. Ivana Slezáková MmOl odbor majetkoprávní
- zaslaný dotaz ve věci opravy sousoší sv. Jana na Sadovém náměstí.
Ing. Karel Dreiseitl MmOl odbor živ. prostředí odd. odpadového hospodářství.
- zaslaná žádost o umístění kontejneru na posypový materiál do prostoru
Wolkerovy vyhlídky.
Ing. Jiří Nakládal TSMO a.s. odd. VO – vedoucí oddělení.
- požadavek na opravu sloupů veřejného osvětlení v naší městské části.
RNDr. Ladislav Šnevajs náměstek primátora SMOL
- zaslaný požadavek na osobní setkání s předsedou naší komise.
Ing. Václav Šnajdr MmOl odbor investic
- zaslaný požadavek na reklamaci komunikace v naší městské části v ul. Ústavní.
Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce ředitele
- poděkování za poskytnutí informací o činnosti strážníků MP Olomouc v naší
městské části.
Pavel Nekrada TSMO a.s. – odd. údržby
- zaslaná žádost o prodloužení provozní doby toalet na Sadovém náměstí.
Ing. Jitka Štěpánková MmOl odbor životního prostředí odd. péče o zeleň
- zaslaná žádost reklamace výsadby v ul. Holubova.
RNDr. Ladislav Šnevajs náměstek primátora SMOL
- odpověď ve věci pozvání na jednání naší komise.
PhDr. Ivana Slezáková MmOl odbor majetkoprávní
- zaslaná žádost ve věci provedení pokácení stromu v ul. K Hájence.
Ing. Igor Kleiner Hřbitovy města Olomouce – ředitel společnosti
- zaslaná žádost ve věci opravy zídky na starém hřbitově.
Lukáš Přidal MmOl odbor majetkoprávní
- zaslané vyjádření ve věci záboru veřejného prostranství v naší městské části.
Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru
- zaslané vyjádření ve věci záboru veřejného prostranství v naší městské části.
Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru
- zaslaná žádost ve věci umístění toalet na parkovací ploše u budovy
Fojtství parc. č. 532/1 v k. ú. Svatý Kopeček.
Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru
- zaslaný požadavek na zveřejnění informací v oblasti využívání plochy
fotbalového hřiště ke komerčnímu parkování parc. č. 531/1 v k.ú. Svatý
Kopeček.

Jednání bylo ukončeno ve 22:15 hodin
Příští schůze KMČ č. 25 bude 14. 5. 2012 v 19:00 hodin
Zapsal: Jan Řehák
Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák
Na Svatém Kopečku dne 4. 5. 2012

