ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 9. 7. 2012
zahájení jednání v 19:00 hod.
Přítomní členové:
Ambrož Radek
Čapková Marta
- tajemník KMČ
Čapková Aneta
Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ
Macková Dagmar
Smékal Tomáš
Řehák Jan
- předseda KMČ
Zvěř Evžen
Omluveni:
Bránka Karel
Jeřábek Stanislav
Ticháček Vít, Ing,

1. Kontrola úkolů z minulých jednání:




Hlášení v měsíci červnu proběhlo dle aktuálních potřeb.
V měsíci červnu byli navštíveni dva jubilanti – MUDr. Jana Prášilová a paní Alena
Mazálková

2. Projednávaná problematika:
Předseda komise děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení hodů na Svatém
Kopečku a všem svatokopeckým občanům za účast na hodových slavnostech.
Dětským občanům a jejich rodičům za pomoc při realizaci hodového průvodu při prezentaci
v hanáckých krojích.
Panu Ing. Martinu Tesaříkovi hejtmanovi olomouckého kraje za osobní účast na hodových
slavnostech, kdy tento přijal naše pozvání a přislíbil také účast i v příštím roce.
Zvláštní poděkování patří Radku Ambrožovi, Anetě Čapkové dále Martě Čapkové a celé její
rodině za perfektní organizaci, dále paní Miloslavě Martinovské, panu Zdenku Benešovi, Milanu
Kubíkovi, Martinu Mackovi a Petru Pudilovi za pomoc při samotném zajišťování kulturních akcí
(loutkové divadlo, dechová hudba Dolanka, výzdoby baziliky a sousoší sv. Jana apod.).
Paní Vlastě Kamínkové a Františce Prášilové, Farnímu úřadu Svatý Kopeček za pomoc při
organizování hodového průvodu a hodové bohoslužby.

Sponzorům - Benešově cukrářské výrobě, restauraci U Macků, Matici svatokopecké, květinářství
Josef Šiška a všem ostatním občanům a subjektům, kteří přispěli finanční částkou na
profinancování hodových slavností.
KMČ děkuje MmOl OVVI, MmOl odboru stavebnímu, SSOK a.s., MP Olomouc, PČR Velká
Bystřice, DPMO a.s. za pomoc a pochopení při řešení problematiky s uzavírkou – zvláštního
užívání komunikace ul. Radíkovská – ul. Dvorského při realizaci průchodu hodového průvodu.
Panu Mgr. Vladimíru Puhačovi z MmOl OVVI za pomoc při plánování a organizaci kulturních
akcí (loutkové divadlo, dechová hudba Dolanka).
Občanům a to nejen Svatého Kopečka, ZŠ Dolany a Půjčovně kostýmů Olomouc za zapůjčení
hanáckých krojů,
Firmě Anag s.r.o. Olomouc za bezplatnou prezentaci v měsíčníku KDY KDE CO.
1) Zápis naší komise ze dne 14. 5. 2012, který je uveřejněn na webové prezentaci SMOL je špatně
ze strany předsedy komise elektronicky zpracován a dochází k chybových hlášením, při otevření
souboru věc je řešena s MmOl OVVI.
2) Komise obdržela písemnou žádost o vyjádření ve věci pronájmu pozemku za budovou pošty,
v žádosti je však zcela nepřesně uvedeno číslo parcely, která je předmětem pronájmu.
Věc bude řešena s MmOl odborem majetkoprávním až po upřesnění se k této věci na dalším
jednání vyjádří jednotliví členové naší komise.
3) Předseda KMČ rozpracoval seznam odměn pro členy komise za práci pro naší městskou část za
minulé pololetí, tímto dále informoval všechny přítomné členy, že byly kráceny přebytečné
finanční prostředky uvolněné v případě nepřítomnosti jednotlivých členů na schůzi, tyto byly
v minulosti přerozdělovány dále členům dle uvážení předsedy a po konečném schválení MmOl
OVVI.
Člen komise tedy obdrží pouze pevnou částku za účast na jednotlivých jednáních naší KMČ.
Předseda komise s tímto vyslovil nesouhlas s ohledem na skutečnost, kdy dle jeho názoru je
tento režim demotivující a věc bude popřípadě řešena s příslušným náměstkem primátora
SMOL.
4) Dne 18.6. 2012 proběhlo jednání ve věci budovy a pozemku fotbalového hřiště za účasti
zástupců naší KMČ, TJ Sokola Svatý Kopeček, SK Kopeček, o.s., vedení MP Olomouc, SNO
a.s. a MmOl odboru majetkoprávního.
Byla provedena prohlídka vnitřních prostor budovy, kdy interiér budovy je zcela
ve zdevastovaném stavu zejména v závislosti na páchání trestné činnosti – vandalismu a krádeže,
tak jak již v minulých zápisech naše komise částečně informovala.
Předseda komise obdržel na tomto jednání část smlouvy o pronájmu pozemku fotbalového hřiště
za účelem využívání jako parkovací plocha, tato dokumentace obsahuje přesný seznam termínu
kdy plocha dle smluvního ujednání se SMOL a TJ Svatý Kopeček může být využívána pro tyto
účely.
Tímto komise opět opakovaně upozorňuje, že toto smluvní ujednání není ze strany nájemce provozovatele dodržováno.
Předseda děkuje TJ Sokol Svatý Kopeček, SK Kopeček, o.s. a vedení MP Olomouc za podporu
požadavků naší komise.
V této souvislosti bylo zasláno také oficiální poděkování řediteli MP Olomouc panu Mgr. Pavlu
Skalickému.

5) Komise upozorňuje na stále nízkou hladinu vody v rybníce na ulici Radíkovská. Věc byla
opakovaně řešena korespondencí s MmOl odborem majetkoprávním.
Dle informací uvedeného odboru se nejedná o závadu na stavidle.
6) V ul. Křičkova byla opravena kanalizační revizní šachta zničená průjezdem nákladního
automobilu, KMČ děkuje pracovníkovi Moravská vodárenská a.s. panu Petru Kubínovi za rychlé
řešení této problematiky.
7) KMČ obdržela informace ve změnách jízdních řádů některých linek MHD, od 1. 7. 2012 dochází
k drobným časovým změnám u linek MHD č. 11, 15, 20, 42, 50 a další. Bližší informace jsou
zveřejněny na www.dpmo.cz s ohledem na rozsah korespondence není možné tyto informace
zveřejnit občanům na vývěsce naší KMČ.
8) Dne 17. 6. 2012 proběhl kontrolní den za účasti členů komise pana Evžena Zvěře a Jana Řeháka
se zástupci MmOl odboru živ. prostředí a TSMO a.s. ve věci jejich trvalé celoroční údržby,
komise informuje občany, že všechny požadavky KMČ budou řešeny v závislosti na ročním
období (vegetační době). Ve věci údržby (pokácení dřevin) v blízkosti budovy pošty bude
požádána SNO a.s. jako správce pozemku.
Strom (lípa) na Sadovém náměstí v bezprostřední blízkosti budovy pošty bude na základě
posudku MmOl odboru živ. prostředí pokácena dle požadavků naší komise.
Ve vegetační době bude posouzen stav stromu u sousoší sv. Jana na Sadovém náměstí s ohledem
na druh stromu (lípa) a stáří bude snaha o zachování této dřeviny.
9) Na návrh zejména občanů a také MP Olomouc byl opakovaně zaslán požadavek na MmOl odbor
dopravy ve věci změny dopravního značení v ul. Šeříkova a také v křižovatce ul. Holubova x
nám. Sadové x ul. Dvorského. (u restaurace Chalupa na schůdkách). Komise informuje, že v této
záležitosti není možné ze strany KMČ jakkoliv řešení této problematiky již časově urychlit nebo
ovlivnit.
10) Předseda komise se setkal s příslušníky PČR Velká Bystřice, kteří mají na starost přímo oblast
operačního pásma Svatého Kopečka, kdy byly vyměněny oboustranně informace o
problematikách spojených s naší městskou částí v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem.
11) Dne 12. 6. 2012 proběhla společenská akce SK Kopeček o. s. na pozemku fotbalového hřiště a o
této akci byly informováni zástupci MP Olomouc, PČR Velká Bystřice i členové KMČ.
12) V problematice instalace nových sloupů VO v ul. Šlikova byl ze strany TSMO a.s. vypracován
předběžný rozpočet kdy požadavkem této společnosti je možnost proplacení části akce
z rozpočtové kapitoly MmOl OVVI, avšak z této kapitoly není dle informací tohoto odboru
možné tuto akci finančně podpořit, komise obdržela doporučení na zahrnutí této akce do plánu
investic pro příští rok.
13) KMČ obdržela oznámení o uzavírkách ulic Dobrovského, Studentská, Zámečnická a Na Střelnici
z důvodu výstavby okružní křižovatky. Tyto informace byly zveřejněny na vývěsce naší komise.
14) Komise žádá občany, aby při realizaci pyrotechnických efektů a to zejména v nočních hodinách
v naší městské části byl brán ohled nejen na ostatní obyvatele Svatého Kopečka, ale také na

zvířata umístěná v blízké ZOO Olomouc kdy tyto jsou zbytečně vystavovány stresovým
situacím.
15) Dne 7. 7. došlo a to již opakovaně k autonehodě na ulici Dvorského v místě restaurace U
Macků, o věci byl okamžitě občany informován předseda KMČ. O této události budou v případě
jednání v problematice snížení rychlosti v ul. Dvorského informováni zástupci MmOl odboru
dopravy i PČR DI Olomouc.
16) Komise připomíná, že v tomto měsíci bude v ul. Dvorského při příjezdu a odjezdu ze Svatého
Kopečka umístěn nerepresivní radar Viasis 3000 v majetku MP Olomouc.
17) KMČ zašle požadavek na osobní setkání zástupců naší komise s JUDr. Martinem Majorem,
náměstkem primátora SMOL. Ve věci projednání problematik - neschválení zpracovaných inv.
akcí plánovaných pro letošní rok zejména vybudování chodníku v ul. Dvorského, záměr KMČ o
poskytnutí prostorů v budově fotbalového hřiště a přilehlého pozemku pro potřeby využívání
občany Svatého Kopečka, zábor veřejného prostranství na pozemku parkoviště u ZOO Olomouc
(prodejní stánek) a umístění bankomatu v naší městské části.
18) Předseda KMČ požádal ostatní přítomné členy naší komise o možnost propůjčení vyřazených
židlí našeho detašovaného pracoviště pro potřeby Matice svatokopecké, které budou použity při
pořádání kulturních akcí spojených s oslavami vzniku Svatého Kopečka (srpen – září) židle
budou opět navráceny na detašované pracoviště.
19) Komise žádá o revizi reproduktorů veřejného rozhlasu v některých částech Svatého Kopečka.
20) KMČ obdržela předběžný vypracovaný rozpočet na realizaci oprav komunikací v naší městské
části. S ohledem na skutečnost kdy plánované akce přesahují finanční možnosti naší komise
(uvolněná částka 300 000 .- Kč pro každou místní část na období jednoho roku) bude na dalším
jednání věc řešena a realizace některých akcí bude přesunuta na příští kalendářní rok.
21) Komise obdržela stanovisko MmOl odboru stavebního - odd. provozu na pozemních komunikacích ve věci dodatečného povolení zvláštního užívání komunikace v ul. Holubova za účelem
opravy inženýrských sítí.
22) Na základě žádosti obdržela naše komise stanovisko – záporné rozhodnutí z jednání RMO ze
dne
29.5. 2012 ve věci požadavku paní Josefy Finkové podnikatelky ze Svatého Kopečka o
umístění prodejního stánku na ploše pozemku parc. č. 93 v k. ú Svatý Kopeček.
23) Komise zaslala informace a upozornění v problematice trvalého podmáčení sousoší sv. Jana na
Sadovém náměstí náměstkovi primátora SMOL RNDr. Ladislavu Šnevajsovi a dále na MmOl
OVVI, součástí korespondence byla také aktuální fotodokumentace po přívalovém dešti.
24) Komise obdržela odpověď MmOl odboru stavebního odd. provozu na pozemních komunikacích
ve věci požadavků naší komise o informovanosti v případě plánování sportovních akcí
(cyklistické závody) bezprostředně spojených se Svatým Kopečkem).

Akce jsou většinou plánovány a pořádány ve spolupráci s Krajským úřadem olomouckého kraje
kdy tento má hlavní povinnost informovat nejen MmOl, ale také jednotlivé dotčené KMČ v této
problematice. Dle vyjádření výše uvedeného odboru má o těchto akcích informovat zejména
MmOl OVVI, odd. sportu ne tedy přímo MmOl odbor stavební a to hlavně v souvislosti kdy jsou
k samotnému závodu využívány krajské komunikace.

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:
2.6. 2012

4.6. 2012

5.6. 2012
15.6. 2012
18.6. 2012

25.6. 2012
25.6. 2012
27.6. 2012
27.6. 2012

Marcela Halenková, MUDr. Jakub Vetešník - občané Svatého Kopečka
- zaslané informace ve věci pronájmu části pozemku v blízkosti budovy pošty v naší
městské části.
Ing. Milan Fazekaš
MmOl odbor stavební
- zaslané rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání komunikace pro potřeby opravy
inženýrských sítí.
Iva Škríbová
MmOl odbor majetkoprávní
- žádost o sdělení stanoviska k pronájmu pozemku v majetku SMOL
Bc. Daniela Horňáková
MmOl OVVI – vedoucí oddělení
- přeposlaná objednávka- Dechová hudba Dolanka
MmOl odbor majetkoprávní
- předána část písemností z obsahu smlouvy mezi SMOL a nájemcem parkovací plochy
fotbalového hřiště.
Jaroslav Krempl
SSOK a.s. – vedoucí střediska údržby
- zaslané vyjádření ve věci povolení zvláštního užívání komunikace III/4332
npor. Bc. Martin Dostál
PČR dopravní inspektorát – vedoucí DI
- zaslané vyjádření ve věci povolení zvláštního užívání komunikace III/4332
Bc. Daniela Horňáková
MmOl OVVI – vedoucí oddělení
- přeposlaná objednávka Miroslav Nop – loutkové divadélko.
Ing. Milan Fazekaš
MmOl odbor stavební
- zaslané rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní a krajské komunikace.

5. Odeslaná písemná korespondence:
20.6. 2012

Mgr. Peter Horváth
MP Olomouc – zástupce ředitele
- zaslané informace ve věci pořádání společenské akce na pozemku fotbalového hřiště.

6. Došlá elektronická korespondence:
1.6. 2012
5.6. 2012

5.6. 2012

Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd.
- zaslané pozvání předsedům všech KMČ k osobnímu setkání se zástupci MmOl OVVI
Lukáš Přidal
MmOl odbor majetkoprávní
- zaslané rozhodnutí z jednání RMO ze dne 29.5. 2012 ve věci žádosti paní Josefy
Finkové o umístění prodejního stánku u parkoviště ZOO Olomouc.
Ing. Milan Fazekaš
MmOl odbor stavební
- zaslané vyjádření ve věci požadavku o informovanosti naší KMČ při plánování

6.6. 2012

11.6. 2012
11.6. 2012

12.6. 2012

12.6. 2012
13.6. 2012
14.6. 2012

14.6. 2012

25.6. 2012

27.6. 2012

28.6. 2012

29.6. 2012

sportovních akcí spojených bezprostředně s naší městskou částí.
Vladimíra Brázdová
MmOl odbor majetkoprávní
- zaslané informace ve věci úbytku vody na vodní
ploše v ul .Radíkovská.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd.
- zaslané elektronické provedení Chválkovického hlasatele
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd.
- zaslané informace a pokyny pro předsedy KMČ ve věci zpracování seznamu odměn
členům komisí za práci pro městské části.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd.
- přeposlaný e-mail od Mgr. Josef Línek – manažer centra Semafor
- zaslané informace o pořádaném závodě Seriál F 1 Generali
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd.
- zaslané informace ve věci pořádání olomouckého půlmaratonu.
Ing. Irena Říhová
MmOl odbor dopravy – oddělení MHD
- zaslané informace ve věci změn provozu MHD
Vladimíra Brázdová
MmOl odbor majetkoprávní
- zaslané informace věci vyčištění kanalizačních vpustí na Sadovém náměstí u sousoší sv.
Jana.
Vladimíra Brázdová
MmOl odbor majetkoprávní
- přeposlaný e-mail od Pavel Krč – dodavatel prací ve věci řešení problematiky protékání
vody přes stavidlo.
Robert Svitavský
TSMO a.s. provozovna VO - mistr
- zaslaný vypracovaný předběžný rozpočet na realizaci investiční akce – nové sloupy
v ul. Šlikova.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd.
- zaslané vyjádření ve věci vypracovaného předběžného rozpočtu TSMO a.s. na realizaci
investiční akce sloupu VO v ul. Šlikova.
Petra Pospíšilová
MmOl odbor dopravy – vedoucí odboru
- zaslané informace ve věci dopravního omezení ul. Dobrovského, Studentská,
Zámečnická.
Ing. Irena Říhová
MmOl odbor dopravy odd. MHD
-zaslané podrobné informace ve věci průběhu plánovaného hodového průvodu v naší
městské části.

7. Odeslaná elektronická korespondence:
3.6. 2012

9.6. 2012
13.6. 2012
13.6. 2012

13.6. 2012
14.6. 2012
14.6. 2012

Kateřina Výskalová Dis.
MmOl odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízení
- zaslané informace pro upřesnění plánovaného jednání ve věci budovy a pozemku na
fotbalovém hřišti.
Petr Kubín
Moravská vodárenská a.s. mistr údržby
- zaslaný požadavek na opravu kanalizační servisní šachty v ul. Křičkova.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd.
- zaslané informace ve věci trvalého podmáčení sousoší sv. Jana na Sadovém náměstí.
Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný požadavek na rozeslání informací všem občanům ve věci plánovaného závodu
CCT 2012
Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný požadavek na rozeslání informací všem občanům ve věci změny provozu MHD.
RNDr. Ladislav Šnevajs
SMOL – náměstek primátora
- zaslané informace ve věci trvalého podmáčení sousoší sv. Jana na Sadovém náměstí.
Ing. Kateřina Motyčková
MmOl odbor dopravy
- zaslaná žádost o změnu dopravního značení v ul. Šeříkova a v ul. Holubova x ul. nám
Sadové.

14.6. 2012
15.6. 2012
15.6. 2012

17.6. 2012
19.6. 2012
19.6. 2012

20.6. 2012
21.6. 2012

24.6. 2012
24.6. 2012
26.6. 2012

26.6. 2012

27.6. 2012

27.6. 2012

27.6. 2012

28. 6. 2012

Ing. Kateřina Motyčková
MmOl odbor dopravy
- zaslaná žádost o změnu dopravního značení v ul. Holubova x ul. nám. Sadové.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd.
- zaslaný zápis z jednání naší komise ze dne 14.5. 2012
Pavel Snášel
MmOl OVVI- webmaster
- zaslaný zápis z jednání naší komise ze dne 14.5. 2012 pro potřeby zveřejnění na
webové prezentaci města.
npor. Mgr. Pavel Chrudina PČR obvodní odd. Velká Bystřice – vedoucí oddělení
- zaslané informace ve věci osobního jednání s příslušníky obvodního oddělení.
Petr Kubín
Moravská vodárenská a.s. mistr údržby
- zaslané poděkování za opravu krytu kanalizační servisní šachty v ul. Křičkova.
Miroslav Nop
Loutkové divadélko
- zaslaná žádost na poskytnutí informací pro potřeby vystavení objednávky na prezentaci
divadla v rámci hodových slavností.
Mgr. Peter Horváth
MP Olomouc – zástupce ředitele
- zaslané informace ve věci pořádání společenské akce na pozemku fotbalového hřiště.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd.
- zaslané informace pro potřeby vystavení objednávky na prezentaci divadla v rámci
hodových slavností.
Květoslav Pospíšil
Dechová hudba Dolanka - kapelník
- zaslané informace ve věci upřesnění organizace hodového průvodu.
Miroslav Nop
Loutkové divadélko
- zaslané informace o průběhu hodových slavností na Svatém Kopečku dne 1. 7. 2012
npor. Mgr. Pavel Chrudina PČR obvodní odd. Velká Bystřice – vedoucí oddělení
- zaslané vyjádření PČR dopravní inspektorát Olomouc ze dne 25. 6. 2012 ve věci
povolení zvláštního užívání komunikace III/4332
Mgr. Peter Horváth
MP Olomouc – zástupce ředitele
-zaslaná žádost o pomoc při zajištění uzavírky komunikace při průchodu hodového
průvodu a posílení hlídek v den hodových slavností.
Mgr. Peter Horváth
MP Olomouc – zástupce ředitele
- zaslané vyjádření SSOK ze dne 25.6. 2012 ve věci povolení zvláštního užívání
komunikace III/4332.
por. Ing. Petr Radvanský
PČR dopravní inspektorát
- zaslané vyjádření SSOK ze dne 25.6. 2012 ve věci povolení zvláštního užívání
komunikace III/4332.
Ing. Milan Fazekaš
MmOl odbor stavební
- zaslané vyjádření SSOK ze dne 25.6. 2012 ve věci povolení zvláštního užívání
komunikace III/4332.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí odd.
- zaslaná odpověď ve věci vypracovaného předběžného rozpočtu TSMO a.s. na realizaci
investiční akce sloupu VO v ul. Šlikova.

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin.
Příští schůze KMČ č. 25 bude 6. 8. 2012 v 19:00 hodin
Zapsal: Marta Čapková dne 9.7. 2012
Zpracoval: Jan Řehák dne 19.8. 2012
Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák

