ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 6. 8. 2012
zahájení jednání v 19:00 hod.
Přítomní členové:
Ambrož Radek
Čapková Aneta
Čapková Marta
- tajemník KMČ
Macková Dagmar
Smékal Tomáš
Řehák Jan
- předseda KMČ
Ticháček Vít, Ing.
Zvěř Evžen
Omluveni:
Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ
Bránka Karel
Jeřábek Stanislav

1. Kontrola úkolů z minulých jednání:




Hlášení v měsíci červenci proběhlo dle aktuálních potřeb.
V měsíci červenci byli navštíveni jubilanti – paní Anna Karasová, Dagmar Močičková,
pan Zdeněk Skřeček,

2. Projednávaná problematika:
1) Předseda komise se omlouvá všem občanům i členům komise za zdržení zápisu ze dne 9. 7.
2012.
2) MmOl odbor majetkoprávní zaslal upřesněné informace ve věci žádosti pronájmu pozemku za
budovou pošty parc. č. 234 v k.ú. Svatý Kopeček, v této věci se všichni členové shodli na
nutnosti vyvolání osobního jednání za účasti všech zainteresovaných stran (zástupci KMČ,
MmOl odboru majetkoprávního a žadatelů).
Komise bude požadovat přesné vymezení plochy této parcely, která bude předmětem pronájmu,
dále komise navrhuje vždy pronájem na dobu určitou (jeden rok) s případnou možností dalšího
prodloužení a vymezení přesných pravidel pronájmu v nájemní smlouvě bez možnosti
předkupního práva ze strany pronajímatele.
3) Za účasti Marty Čapkové a Jana Řeháka proběhlo osobní jednání s náměstkem primátora SMOL
panem JUDr. Martinem Majorem ve věci zejména neschválených investičních akcí v naší
městské části. Dále byl pan náměstek informován o záměru naší komise a dalších subjektů o
získání budovy a pozemku hřiště do správy svatokopeckých občanů a zájmových spolků a dále
v řešení problematiky nepovoleného požadavku na zábor veřejného prostranství (prodejní
stánek) v prostoru u parkoviště ZOO Olomouc, a dlouhodobého neřešeného požadavku naší
komise na instalaci bankomatu v budově pošty.

Pan náměstek požádal naší komisi o písemné sdělení všech námi iniciovaných požadavků, kdy
zástupci naší komise při jednání zdůraznili, že všechny požadavky již byly iniciovány a
korespondovány a to opakovaně s jednotlivými příslušnými odbory MmOl.
V září bude vyvoláno jednání zástupců naší KMČ, TJ Sokol Svatý Kopeček, SK Kopeček o. s.
ve věci budovy a pozemku fotbalového hřiště, kdy po tomto jednání bude vypracována
korespondence směřující přímo na pana náměstka dle jeho doporučení.
Postupně budou zpracovány ostatní výše uvedené požadavky a i tyto opakovaně
korespondovány, ale přímo na osobu pana náměstka.
4) Od 1. 8. 2012 byl zahájen provoz lanového parku, který je umístěn v části lesa za dětským
hřištěm u ZOO. Komise na základě četných dotazů občanů naší městské části sděluje, že o
záměru zřízení tohoto lanového parku nebyla dopředu informována.
5) KMČ upozorňuje na nepořádek za budovou SMOL (budova pošty), na věc bude upozorněn
správce pozemku SNO a.s. a požádán o úklid celé plochy včetně údržby dřevin (náletové
dřeviny, uschlý strom).
6) Dne 6. 8. 2012 proběhly ořezy keřů na Sadovém náměstí. KMČ podá žádost o odstranění stromu
na ul. Kovařovicova s ohledem na špatnou průjezdnost zejména vozidel TSMO a.s. a s tím
spojené ježdění po travnatých pásech po straně komunikace. Strom je již ve špatném stavu.
7) V ul. Pod Hvězdou v místě kde komise v minulosti upozorňovala na navezení stavební suti bude
MmOl odbor živ. prostředí požádán o provedení údržby náletových dřevin.
8) V ul. Holubova není stále vyřešen problém ve věci reklamace výsadby dřevin (šeříků), komise
již opakovaně na tuto problematiku upozorňovala v minulosti.
9) Na starém hřbitově byla znovu instalována kovaná branka, komise děkuje MmOl OVVI za
pomoc při řešení této problematiky.
10) Doposud nebyla provedena reklamace chodníku v ul. Radíkovská u nemovitosti parc. č. 583
Předseda KMČ již v minulém měsíci osobně věc upomínkoval u pracovníků MmOl odboru
dopravy při řešení jiné problematiky (oprava komunikací).
11) V současné době probíhá již oprava sousoší sv. Jana na Sadovém náměstí, předseda KMČ
děkuje panu RNDr. Ladislavu Šnevajsovi náměstkovi primátora SMOL a panu Mgr. Vladimíru
Puhačovi z MmOl OVVI za pomoc při řešení této problematiky.
12) Někteří Svatokopečtí kramáři navrhují realizovat alespoň provizorní opravu zídky u hospice ze
svých prostředků s finanční pomocí MmOl.
Předseda komise požádal členy o možnost přispění alespoň symbolické částky přímo
z rozpočtové kapitoly naší komise (nákup stavebního materiálu), předběžně bude v této věci
jednat se zástupci MmOl OVVI a dále svatokopeckými kramáři.

13) Na Sadovém náměstí proběhly v minulém týdnu geodetické práce pro potřeby zpracování
projektové dokumentace výstavby nové zastávky MHD. Komise informuje, že nebyla o průběhu
a současném stavu zpracování projektové dokumentace oficiálně informována z příslušného
odboru MmOl.
14) Na základě připomínek obyvatel ul. Darwinova ve věci nedovolené rychlosti při průjezdu
automobilů ve směru při sjezdu od ZOO Olomouc, bude požádána MP Olomouc o umístění
nerepresivního radaru pro potřeby přesného monitoringu při překračování rychlosti.
15) V měsíci červenci byl dle plánu umístěn nerepresivní informativní radar v ul. Dvorského a to
v obou směrech, výstupní data jsou veřejně přístupná na webové prezentaci MP Olomouc.
16) V ul. Holubova byl proveden úklid na travnaté ploše před bývalou restaurací ,, U Krtka “ po
zrušení nedovoleného záboru veřejného prostranství, komise tímto děkuje svatokopeckým
občanům, kteří úklid realizovali na své vlastní náklady.
17) Dne 5. 8. 2012 byla naše KMČ informována ze strany MP Olomouc i PČR Velká Bystřice o
zjištěném přestupku v oblasti vandalismu – pomalování vnitřního prostoru zastávky MHD
U Lesa ve směru do Olomouce. Věc bude dále řešena a naše komise bude o průběhu šetření
informována zejména ze strany PČR Velká Bystřice.
V měsíci září bude oslovena odborná malířská firma, která provede vnitřní opravu zastávky
MHD.
18) Vedení zoologické zahrady byl zaslán požadavek KMČ na možnost uvolnění permanentních
vstupenek pro volný vstup svatokopeckých občanů, zejména s ohledem na celoroční pořádání
akcí pro děti.
19) V tomto měsíci budou upřesněny požadavky naší komise na opravu komunikací v naší městské
části bude naplánováno opakované setkání s pracovníky TSMO a.s. (obchodní zástupce), kdy
budou tak jak komise již informovala v minulých zápisech některé akce vyřazeny z plánu
s ohledem na skutečnost, kdy není dostatek finančních prostředků na realizaci všech požadavků.
Předseda komise tímto děkuje panu Ing. Stanislavu Černému KMČ č. 25 a panu Tomáši
Smékalovi KMČ č. 25 za pomoc v řešení této problematiky.
20) KMČ obdržela neformální informace ve věci uzavření uličky – spojnice ul. Křičkova – ul. Na
Ovčačce.
S ohledem na četné dotazy občanů Komise informuje, že tato problematika byla již
projednávána v naší komisi v minulém volebním období, občané mohou v případě zájmu
nahlédnout do archivu písemností naší KMČ a také do archivu písemností z jednotlivých zápisů
z jednání. Tyto jsou také mimo jiné zveřejněny na webové prezentaci SMOL.
21) Žádost komise na změnu dopravního značení v ul. Šeříkova a křižovatky ul. Nám. Sadové ul.
Holubova x ul. Dvorského nebyla stále realizována.
22) Komise zaslala požadavek na osobní setkání se zástupci DI PČR Olomouc ve věci změny
dopravního značení (snížení povolené rychlosti) v ul. Dvorského a případně řešení dalších
komisí a občany navrhovaných změn.

23) Komise obdržela informace o uzavírce ul. Dobrovského z důvodu výstavby nové okružní
křižovatky, s ohledem na rozsah korespondence nebylo možné tyto informace uveřejnit na
vývěsce naší komise. Informace byly veřejně dostupné na webové prezentaci DPMO a.s.
24) Komise zaslala požadavek na základě jednotlivých žádostí svatokopeckých občanů o poskytnutí
nádob na bioodpad.
25) Komise obdržela písemný požadavek na vypracování plánu investičních akcí pro rok 2013 pro
potřeby jednání RMO při sestavování nového rozpočtu SMOL.
Komise vypracovala tyto požadavky:
1. Zpracování PD a následná realizace – vybudování dětského hřiště na ul. Křičkova na
pozemku fotbalového hřiště.
Tento požadavek byl již předložen v plánu investičních akcí v minulém roce.
2. Zpracování PD a následná realizace chodníku v ul. Dvorského (levá strana při příjezdu na
Svatý Kopeček).
Tento požadavek byl již předložen v plánu investičních akcí v minulém roce.
3. Vybudování nového zálivu a zastávky MHD Bazilika směr Olomouc v místě dnešní hasičské
zbrojnice.
Na zpracování PD již byly uvolněny finanční prostředky z rozpočtu SMOL v letošním roce.
4. Zpracování PD a následná realizace - Vybudování chodníku na ul. Radíkovská ve směru od
křižovatky z ul. Křičkova po zastávku MHD U Lesa.
5. Plán výsadby zeleně dle vypracovaných studií.

26) TJ Sokol Svatý Kopeček požádal o finanční příspěvek ve výši 1.000,-- Kč určený na
profinancování sportovního dne, který se bude konat v sobotu 1. září 2012 v souvislosti
s ukončením prázdnin a začátkem nového školního roku.
27) Občanské sdružení SK Kopeček, o. s. oznamuje občanům, že se v sobotu dne 18. 8. 2012 koná
na fotbalovém hřišti na Svatém Kopečku turnaj v malé kopané. Občerstvení zajištěno. KMČ
nabídla tomuto sdružení uvolnění symbolického sponzorského daru pro potřeby profinancování
akce (zejména zakoupení cen pro účastníky).
28) KMČ obdržela informace z DPMO a.s. ve věci informování občanů o možnosti prodeje jízdenek
a jejich placení platebními kartami, věc byla zveřejněna na vývěsce naší komise.
29) Předseda komise obdržel informace občana Svatého Kopečka pana Evžena Ulmana st. ve věci
práce strážníků MP Olomouc, kdy službu vykonávající hlídka zamezila svou preventivní
činností zcizení bicyklu v nočních hodinách.
Předseda KMČ děkuje strážníkům MP Olomouc panu Přemyslu Mlčochovi a Oldřichu
Korhoňovi za práci zcela nad rámec svých služebních povinností v oblasti prevence v naší
městské části.
30) Předseda KMČ oznámil všem přítomným členům, že je vůči jeho osobě vedeno správní řízení ze

strany SMOL pro porušení zákona o rušení nočního klidu v souvislosti s pořadatelskou činností
hodové zábavy ze dne 30. 6. 2012.

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:
12.7. 2012
26.7. 2012

Evžen Ulman
- občan Svatého Kopečka
- zaslané informace ve věci činnosti strážníků MP Olomouc v naší městské části.
Pavla Holubčíková DiS.
TSMO a.s. – asistentka ředitele
- zaslaný plán prací pro naší KMČ na měsíc srpen.

5. Odeslaná písemná korespondence:
27.7. 2012

Ing. Radomír Habáň
ZOO Olomouc – ředitel společnosti
- zaslaný požadavek na možnost poskytnutí permanentních vstupenek pro svatokopecké
občany.

6. Došlá elektronická korespondence:
2. 7. 2012

3. 7. 2012

9. 7. 2012

11. 7. 2012

12. 7. 2012

16. 7. 2012

16. 7. 2012

18. 7. 2012

23. 7. 2012

Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. KMČ a DP – vedoucí odd.
- přeposlaný e-mail od Ing. Romana Třísky DPMO a.s. ve věci informovanosti občanů o
možnosti platby jízdenek formou platebních karet.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. KMČ a DP – vedoucí odd.
- zaslaný plán prací – oprav komunikací realizovaných TSMO a.s. pro jednotlivé městské
části.
Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- zaslané informace o vypracovaném záměru na využití budovy a pozemku fotbalového
hřiště pro potřeby svatokopeckých občanů.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. KMČ a DP – vedoucí odd.
- přeposlaný e-mail od Jiřího Dostála – vedoucí dispečerského řízení DPMO a.s. ve věci
informovanosti občanů o uzavírce ul. Dobrovského z důvodu výstavby nové křižovatky.
Iva Škríbová
MmOl odbor majetkoprávní - oddělení majetkoprávní řízení
- zaslané upřesněné informace ve věci žádosti o pronájmu pozemku parc. č. 234 v k.ú.
Svatý Kopeček.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. KMČ a DP – vedoucí odd.
- přeposlaná e-mail od Mgr. Jany Doleželové MmOl – odbor kanceláře primátora –
informace o plánované akci Centra Semafor.
Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- zaslané informace o zpracování plánu oprav komunikací pro naší městkou část
v letošním roce.
Tomáš Smékal
KMČ č. 25 – člen
- zaslané informace o zpracování plánu oprav komunikací pro naší městkou část v
letošním roce.
Pavel Snášel
MmOl OVVI – webmaster
- zaslané informace o zveřejnění zápisu z jednání naší komise ze dne 4. 6. 2012 na

webové prezentaci SMOL.

7. Odeslaná elektronická korespondence:
2. 7. 2012

22. 7. 2012

23. 7. 2012
23. 7. 2012

24. 7. 2012

27.7. 2012

27. 7. 2012

npor. Mgr. Pavel Chrudina PČR obvodní odd. Velká Bystřice – vedoucí odd.
- zaslané poděkování za pomoc při řešení problematiky uzavírky komunikace v době
průchodu hodového průvodu.
Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný požadavek o vyhlášení informací v problematice realizace pyrotechnických
efektů v naší městské části.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. KMČ a DP – vedoucí odd.
- zaslaný zápis z jednání naší komise ze dne 4. 6. 2012.
Pavel Snášel
MmOl OVVI – webmaster
- zaslaný zápis z jednání naší komise ze dne 4. 6. 2012 pro potřeby zveřejnění na webu
SMOL
por. Ing. Petr Radvanský
PČR Olomouc – oddělení DI
- zaslaný požadavek na osobní setkání se zástupci naší komise ve věci změny dopravního
značení.
Ing. Radomír Habáň
ZOO Olomouc – ředitel společnosti
- zaslaný požadavek na možnost poskytnutí permanentních vstupenek pro svatokopecké
občany.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI odd. KMČ a DP – vedoucí odd.
- zaslaná objednávka prací realizovaných TSMO a.s. pro jednotlivé KMČ na měsíc srpen
2012.

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin.
Příští schůze KMČ č. 25 bude dne 3. 9. 2012 v 19:00 hodin
Zapsala dne 6. 8. 2012
Zpracoval dne 4. 9. 2012

Marta Čapková
Jan Řehák

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák

