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ZÁPIS 

 Z PRAVIDELNÉHO VEŘEJNÉHO 

JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 

OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

ZE DNE 5. 11. 2012 
zahájení jednání v 19:00 hod. 

 

Přítomní členové:        

Ambrož Radek  

Bránka Karel 

Čapková Aneta         

 Čapková Marta, tajemník KMČ                               

 Ing. Černý Stanislav, místopředseda KMČ 

Jeřábek Stanislav     

Macková Dagmar       

 Smékal Tomáš        

 Řehák Jan, předseda KMČ         

 Zvěř Evžen  

 

Omluveni:  

Ing. Ticháček Vít 

 

Hosté: 

Mgr. Machová Eva, náměstkyně primátora SMOL 

              

1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 
 

Hlášení v měsíci říjnu proběhlo dle aktuálních potřeb 

 

V měsíci říjnu byli navštíveni jubilanti: 

 

Paní Lachová Marie 

Paní Tichánková Jiřina 

Paní Štraitová Helena 

Pan Štrait Svatoslav 

 

2. Projednávaná problematika: 
 

1) Jednání naší komise navštívila paní Mgr. Eva Machová náměstkyně primátora SMOL.  

Důvodem návštěvy bylo zejména projednávané téma v oblasti sociálních služeb – budoucího 

chodu nově založené klubovny pro seniory a plánovaného již RMO schváleného založení 

klubu seniorů v lednu 2013 v naší městské části. O založení klubovny a budoucího klubu pro 

seniory KMČ informovala již v minulých zápisech. 

Paní náměstkyně byla také seznámena se záměrem naší komise na využití pozemku a budovy 

fotbalového hřiště ze strany občanů nejen naší městské části, ale i využití ze strany MP 

Olomouc, ZŠ a MŠ Olomouc – Svatý Kopeček a všech sportovních spolků a sdružení a to 

nejen z naší městské části. 
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Dále na  možnost využít výše uvedené nemovitosti mimo jiné i pro potřeby svatokopeckých 

seniorů v oblasti sociálních služeb, tak jak již naše komise informovala a iniciovala  

v minulosti. 

Předseda KMČ tímto děkuje paní Mgr. Evě Machové – náměstkyni primátora SMOL za 

osobní účast na pravidelném jednání naší KMČ dne 5. 11. 2012 a zájem o pomoc při řešení 

výše uvedených věcí spojených zejména s činností klubovny a plánovaného klubu pro 

seniory. 

2) Předseda KMČ osloví na základě doporučení pracovníků MmOl odboru dopravy a TSMO 

a.s. zástupce MmOl odbor živ. prostředí odd. péče o zeleň ve věci dalšího postupu žádosti 

pana Zdenka Beneše o úpravě travnaté plochy a místní komunikace v ul. Holubova - přístupu 

automobilů (dopravní obsluha)  k nemovitosti v jeho vlastnictví a s tím spojený 

bezproblémový chod potravinářské výrobny a věcí s tím bezprostředně souvisejících. 

3) Dne 15. 10. proběhla schůzka zástupců naší KMČ oslovených občanů (seniorů) a zástupce 

MmOl odboru sociálních věcí pana Mgr. Zdislava Dolečka - MmOl oddělení sociálních 

služeb – vedoucí oddělení ve věci sdělení podrobností o fungování klubovny a později klubu 

pro seniory. Na tomto jednání byla projednávána problematika s nedostupností klubovny pro 

zájemce – seniory, kteří jsou s ohledem na svůj zdravotní stav omezování v pohybu a není 

možné zabezpečit jejich bezproblémový přístup do prostoru detašovaného pracoviště v patře 

budovy pošty. 

V usnesení z této schůze byl dán samosprávě zejména úkol na vypracování plánu činnosti 

pro rok 2013 a dále požadavek, aby ve spolupráci s KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

dále samospráva klubovny a později klubu pro seniory spolupracovala při jednáních ve věci 

využití budovy a pozemku fotbalového hřiště i pro dříve narozené svatokopecké občany.  

4) Dne 16. 10. 2012 v 15.30 hod. proběhlo ve vnitřních prostorách restaurantu U Macků veřejné 

projednání posudku a současně dokumentace k záměru ,,Parkoviště ZOO Svatý Kopeček “ – 

posuzování vlivů na ŽP. 

KMČ č. 25 na základě četných dotazů ze strany Svatokopeckých občanů, tímto informuje, že 

do dnešního dne neobdržela oficiální stanovisko o dalším postupu při realizací této investiční 

akce ze strany investora tedy SMOL, pouze přeposlanou elektronickou korespondenci 

z MmOl odboru živ. prostředí, pod č. j. SMOl/132513/2012/OZP/OH/Dre požadavku 

zveřejnění dokumentace ze strany MmOl OVVI ,, Oznámení veřejnosti “ na vývěsce naší 

KMČ na Sadovém náměstí. Avšak i tuto dokumentaci získala KMČ č. 25 po své vlastní 

žádosti od pracovnice detašovaného pracoviště MmOl OVVI na Svatém Kopečku paní 

RNDr. Ivy Lakomé. 

Veškeré informace získává komise pouze z veřejně dostupných mediálních informací a není 

tedy možné jakkoliv podrobněji informovat občany o dalším průběhu v řešení této věci ze 

strany investora tedy SMOL.  Na výše uvedeném jednání byl přítomen zástupce investora -  

pracovník odboru investic MmOl pan Ing. Václav Šnajdr - MmOl odbor investic oddělení 

přípravy - vedoucí oddělení a zástupce vedoucího odboru, KMČ č. 25 s ohledem na rozsah a 

závažnost této plánované investiční akce považuje přítomnost pouze zástupce investora za 

zcela nedostačující a považuje za nutné vyvolání veřejného jednání za přítomnosti hlavně 

zástupců SMOL tedy zainteresovaných členů RMO (zejména MmOl odbor dopravy, odbor 
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koncepce a rozvoje, odbor majetkoprávní, odbor investic, odbor stavební a odbor životního 

prostředí) s občany naší městské části a to hlavně s ohledem na skutečnost, že do dnešní 

doby neměla veřejnost možnost se jakkoliv v této věci vyjádřit. 

KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček tímto informuje, že po ukončení jednání obdržela  

kopii písemného vyjádření účastníků tohoto jednání (občanů nejen naší městské části). Tato 

dokumentace bude zaslána panu Martinu Novotnému - primátorovi SMOL a dále přeposlána 

(rozdělovník) dotčeným členům RMO a vedení výše uvedených odborů MmOl. 

KMČ č. 25 tímto informuje občany, že samotné místo jednání bylo zvoleno ze strany 

Krajského úřadu po osobní konzultaci s předsedou naší komise, zejména s ohledem na 

možnost prezentace na projekčním plátně v interiéru provozovny. Předseda KMČ tímto 

považuje za nutné z důvodu několika negativních reakcí ze strany, na jednání přítomných, 

občanů objektivně informovat o skutečnosti, že nebylo ze strany pracovníků Krajského 

úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství záměrem tuto digitální projekci - prezentaci 

neuskutečnit, avšak na poslední chvíli došlo k softwarové chybě na zařízení (notebook) 

veškeré materiály byly k nahlédnutí přímo na tomto jednání v písemném provedení a nebylo 

tedy bezprostředně nutné a (zákonné) využít digitální projekce. 

Předseda KMČ tímto děkuje Ing. Simoně Kladrobové a panu Ing. Radomíru Studenému 

z KÚOK - odboru životního prostředí, odd. integrované prevence za zájem o možnost 

veřejného projednání této problematiky a to přímo v naší městské části, dále děkuje za 

pomoc spolumajitelům Restaurantu U Macků za možnost realizace jednání ve vnitřních 

prostorách. 

Předseda KMČ obdržel písemné elektronické vyjádření Strany zelených v souvislosti s tímto 

jednáním.   

Tisková zpráva ZO SZ Olomouc 

 

OLOMOUC, 17. 10. 2012 – OBČANÉ SVATÉHO KOPEČKU PROTI PARKOVACÍMU 

DOMU U ZOO  

Tato dokumentace bude uložena v archivu písemností naší komise, je možné tuto zaslat 

elektronickou formou občanům nejen naší městské části, popřípadě vyhotovit písemné 

provedení a předat všem zájemcům. V případě zájmu prosím kontaktujte elektronicky nebo 

telefonicky předsedu, místopředsedu nebo tajemníka KMČ č. 25. 

Předseda KMČ č. 25 dále informoval všechny přítomné, že komise elektronickou formou 

obdržela dotaz na náš facebookový profil ve věci, jakým způsobem komise informuje občany 

o tomto plánovaném jednání? S ohledem na skutečnost, že nebylo možné zjistit kdo je 

autorem této korespondence, nebylo na tuto jakkoliv reagováno a tato nebude vedena ani 

v archivu naší KMČ jako došlá elektronická korespondence. 

KMČ č. 25 informuje občany, že pozvánka na tuto plánovanou akci byla zveřejněna v naší 

městské části, na vývěsce naší KMČ na Sadovém náměstí, dále byla rozeslána elektronicky 

všem občanům do e-mailových schránek, (jedná se o kontakty, kterými naše komise 

disponuje v databázi) a dále opakovaně bylo pozvání vyhlašováno místním rozhlasem. 



 4 

5) Předseda KMČ č. 25 tímto informuje občany, že dne 1. 10. 2012 byl doručen písemně panu 

Ing. Stanislavu Černému požadavek – (pověření) na převzetí dalšího jednání při řešení 

problematiky požadavku MmOl odboru majetkoprávního – sdělení stanoviska 

k pronájmu majetku statutárního města Olomouce ze dne 27. 8. 2012 2012 pod č. j. 

SMOL/Maj/22/3525/2012/Sk. 

Tato dokumentace je uložena v archivu písemností KMČ č. 25 Olomouc, dále v této věci byl 

informován (rozdělovník) Mgr. Vladimír Puhač - MmOl OVVI – vedoucí odd. DP a KMČ a 

také RNDr. Jan Holpuch Ph. D. – náměstek primátora SMOL. 

Dne 10. 10. 2012 na základě požadavku MmOl odboru majetkoprávního – sdělení 

stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce ze dne 27. 8. 2012,  pod 

č. j. SMOl/Maj/22/3525/2012/Sk – pronájem pozemku v majetku SMOL v ul. K Hájence 

parc. č. 611 v k. ú. Svatý Kopeček proběhlo místní šetření v této věci za účasti všech 

zainteresovaných stran, tedy dotčených odborů MmOl, žadatelů a zástupce naší komise pana 

Ing. Stanislava Černého. 

Žadatel pan XXXXX XXXXX se obrací na SMOL s požadavkem možnost pronájmu části 

pozemku parc. č. 611 v k. ú. Svatý Kopeček (14m) za účelem zlepšení přístupu a  zkulturnění 

stánkového prodeje na části pozemku parc. č. 97, který má žadatel v pronájmu formou 

úpravy části pozemku parc .č. 611 v k. ú. Svatý Kopeček a s tím spojené navrhované 

položení zatravňovacích dlaždic. 

6) Předseda KMČ č. 25 tímto informuje občany, že dne 1. 10. 2012 byl doručen písemně panu 

Ing. Stanislavu Černému požadavek – (pověření) na převzetí dalšího jednání při řešení 

problematiky požadavku MmOl odboru majetkoprávního – sdělení stanoviska 

k pronájmu majetku statutárního města Olomouce ze dne 31. 5. 2012 pod č. j. 

SMOL/Maj/22/2104/2012/Sk. 

Tato dokumentace je uložena v archivu písemností KMČ č. 25 Olomouc, dále v této věci byl 

informován (rozdělovník) Mgr. Vladimír Puhač - MmOl OVVI – vedoucí odd. DP a KMČ a 

také RNDr. Jan Holpuch Ph.D. – náměstek primátora SMOL. 

Dne 23. 10. 2012 zaslal pan Ing. Stanislav Černý – místopředseda KMČ č. 25 na základě 

požadavku MmOl odboru majetkoprávního – sdělení stanoviska k pronájmu majetku 

statutárního města Olomouce ze dne 31. 5. 2012 pod č. j. SMOL/Maj/22/2104/2012/Sk– 

k tomuto pronájmu pozemku v majetku SMOL bylo zasláno vyjádření naší komise. 

Jedná se o pronájem pozemku parc. č. 234 v k. ú. Svatý Kopeček (pozemek vedle budovy 

pošty) podrobnosti k této problematice jsou již uveřejněny v zápise jednání naší komise ze 

dne 1. 10. 2012, právě na základě souhlasu komise, na tomto jednání bylo zasláno výše 

uvedené vyjádření s kladným stanoviskem. 

Dne 1. 10. 2012 zaslal předseda KMČ v této problematice opravu ve znění korespondence ze 

dne 26. 9. 2012 a současně omluvu, kdy byl chybně uveden v textu dopisu vedeném na Mgr. 

Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru  datum výše uvedené 

žádosti o vyjádření KMČ č. 25 tedy místo 2. 6. 2012 mělo být uvedeno 31. 5. 2012. 

(doručeno písemně naší komisi dne 5. 6. 2012 viz. Zápis jednání KMČ č. 25 ze dne 9. 7. 

2012 – došlá písemná korespondence). 
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7) KMČ č. 25 zaslala na MmOl odbor majetkoprávní  - Mgr. Gabriela Křížková – vedoucí 

odboru dne 1. 10. 2012 písemné vyjádření ve věci plánovaného odprodeje majetku SMOL 

pod č. j. SMOl/Maj/4142/2012/St – žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku 

statutárního města Olomouce (plánovaný odprodej části pozemku parc. č. 531/1 v k. ú. 

Svatý Kopeček a budovy parc. č. 531/2 v k. ú. Svatý Kopeček – budova bez č. p.). 

Jedná se o budovu a pozemek fotbalového hřiště, vyjádření KMČ č. 25 Olomouc – Svatý 

Kopeček bylo zveřejněno na vývěsce naší KMČ na Sadovém náměstí pro informovanost 

všech svatokopeckých občanů. 

KMČ č. 25 obdržela dále dne 17. 10. 2012 elektronickou korespondenci od RNDr. Ladislava 

Šnevajse - náměstka primátora SMOL, který informoval komisi aktuálně o rozhodnutí RMO 

ze dne 16. 10. 2012 - zastavení plánovaného prodeje výše uvedených nemovitostí a postup 

při dalším řešení této problematiky ze strany vedení SMOL, zejména členů RMO pana 

RNDr. Jana Holpucha Ph. D. a RNDr. Ladislava Šnevajse – náměstků primátora SMOL, 

kteří byly RMO v této věci pověřeni dále vyjednávat.  Součástí korespondence byl také 

požadavek na zaslání seznamu kontaktů na zainteresované osoby a subjekty zejména spolky 

a sdružení pro potřeby plánovaného jednání v této problematice. 

Předseda KMČ tímto opakovaně děkuje panu RNDr. Ladislavu Šnevajsovi za pomoc při 

řešení této problematiky a za zájem o potřeby svatokopeckých občanů. 

KMČ č. 25 dále v této souvislosti zveřejnila na vývěsce naší komise na Sadovém náměstí 

výtah usnesení RMO ze dne 16. 10. 2012 (strana 14,  bod 8, uvedeného dokumentu) viz. níže 

– rozhodnutí RMO o zastavení prodeje výše uvedených nemovitostí: 

8. bere na vědomí 

vyjádření KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček, žádost Městské policie Olomouc a SK 

Kopeček, o.s. a zastavuje prodej budovy bez čp/če, jiná st. (Křičkova 4) na pozemku parc. č. 

st. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 531/2, zastavěná plocha 

 nádvoří, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 

9. ukládá 

projednat s KMČ č. 25 - Svatý Kopeček budoucí využití budovy bez čp/če, jiná st. (Křičkova 

4) na pozemku parc. č. st. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Svatý Kopeček, 

obec Olomouc. 

T: 13. 11. 2012 

O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

KMČ č. 25 dále dne 29. 10. 2012 na základě požadavku pana RNDr. Ladislava Śnevajse – 

náměstka primátora SMOL -  zaslala seznam kontaktů na zainteresované osoby a subjekty, 

zejména spolky a sdružení. Pro potřeby plánovaného jednání v této problematice byly 

zaslány kontakty a doporučení na přizvání: MmOl odboru sociálních služeb, plánovaného 

vedení klubovny a budoucího klubu pro seniory v naší městské části, vedení MP Olomouc, 

vedení ZŠ a MŠ Svatý Kopeček, vedení SK Kopeček o. s. vedení TJ Sokol Svatý Kopeček, 

vedení KMČ č. 21 Olomouc – Radíkov a vedení KMČ č. 8 Olomouc – Lošov.  

8) Komise projednávala písemnou žádost MmOl odboru majetkoprávního ze dne 20. 9. 2012 

pod č. j. SMOL/Maj/22/4596/2012/Pr o rozdělení stanoviska k prodeji, případně pronájmu 

majetku statutárního města Olomouce ve věci plánovaného prodeje či pronájmu části 
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pozemku parc. č. 610 v k. ú. Svatý Kopeček žadatele XXXXXX XXXXXXX za účelem 

užívání pro bezproblémový přístup do restaurace a rodinného domu, užívání umístěných 

stánků pro prodej suvenýrů a občerstvení a užívání umístěné předzahrádky k restauraci. 

S ohledem na skutečnost, kdy ze zaslané výše uvedené dokumentace není zcela jasné a 

zřetelné přesné vymezení části pozemku parc. č. 610 v k. ú. Svatý Kopeček, který má být 

případně předmětem prodeje nebo pronájmu, nebude tedy KMČ č. 25 Olomouc – Svatý 

Kopeček jako celek v této věci zaujímat prozatím jakékoliv stanovisko. Vyjádření tohoto 

znění bude také zasláno na MmOl odbor majetkoprávní. 

9) Místopředseda KMČ pan Ing. Stanislav Černý oslovil občany naší městské části ve věci 

vypracování předběžné cenové rozvahy při případném provozu budovy na fotbalovém hřišti 

sportovními spolky a sdruženími a případné budoucí realizaci investičních akcí spojených 

s touto nemovitostí (oprava budovy). KMČ tímto děkuje osloveným občanům naší městské 

části za pomoc při řešení této problematiky. 

10) Dne 3. 10. 2012 byla na základě předchozího osobního jednání zástupců naší komise zaslána 

panu JUDr. Martinu Majorovi - náměstkovi primátora SMOL žádost o umístění bankomatu 

na vnějším plášti budovy pošty na Sadovém náměstí, popřípadě žádost i o řešení druhé 

varianty - instalace bankomatu ve vnitřních prostorách této stavby. Komise navrhla v této 

žádosti oslovit v první fázi holding ČSOB a.s. jako mateřskou společnost Poštovní spořitelny 

a.s., která je provozována v síti České pošty s.p., tato žádost byla občanům zveřejněna na 

vývěsce naší komise na Sadovém náměstí. 

11) Dne 6. 11. 2012 proběhne na základě pozvánky firmy VISSO spol. s.r.o. informativní jednání  

za účasti zástupců dotčených odborů  MmOl, spoluvlastníků sousedících nemovitostí a 

zástupců naší KMČ č. 25 paní Dagmar Mackové, pana Ing. Stanislava Černého a Jana 

Řeháka ve věci projednání zpracovaných návrhů PD a dalšího postupu při plánované 

výstavbě nové zastávky MHD v ul. Dvorského v prostoru dnešní hasičské zbrojnice. 

12) Naše KMČ ve spolupráci s Farním úřadem Svatý Kopeček a Maticí svatokopeckou 

zorganizovala dne 26. 10. 2012 Lampionový průvod 2012. Této akce se zúčastnilo asi třicet 

dětí ze Svatého Kopečka a okolí, předseda KMČ tímto děkuje vedení Farního úřadu Svatý 

Kopeček a vedení Matice svatokopecké, paní Martě Čapkové, paní RNDr. Ivě Lakomé za 

MmOl OVVI - oddělení DP a KMČ, panu Milanu Čapkovi a panu Evženu Zvěřovi za 

samotnou organizaci. Dále panu Zdenku Benešovi za poskytnutí sponzorského daru (sladká 

odměna pro děti), zaměstnankyni TSMO a.s., která provádí úklidové práce v naší městské 

části za operativní rychlé provedení úklidu pomníku na Sadovém náměstí a samozřejmě 

všem dětským i dospělým občanům za samotnou účast na této akci. 

Před touto akcí bylo také osloveno vedení MP Olomouc s požadavkem na osobní účast 

strážníků, kteří vykonávají pravidelně službu v naší městské části. Dále tedy děkujeme Mgr. 

Pavlu Horváthovi – zástupci ředitele MP Olomouc, panu Radku Spurnému  – veliteli směny, 

strážníkům dopravní služby MP Olomouc, panu Miroslavu Kašparovi, Radku Vysloužilovi 

za osobní asistenci a přítomnost v rámci pravidelné služby strážníkům MP Olomouc, panu 

Oldřichu Korhoňovi a Přemyslu Mlčochovi. 
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13) Komise děkuje všem strážníkům MP Olomouc, kteří prováděli zvýšenou ostrahu obou 

svatokopeckých hřbitovů v době svátků všech zesnulých a to intenzivně ve 24 hodinovém 

režimu v daném období. 

14) KMČ č. 25 zaslala kontaktní údaje na majitele budovy parc. č. 516 v k. ú. Svatý Kopeček pro 

potřeby zkontaktování tohoto majitele s dodavatelem prací, který bude realizovat opravu 

komunikace parc. č. . 513 v k. ú. Svatý Kopeček s ohledem na zatékání do této výše uvedené 

nemovitosti. 

15) KMČ č. 25 opakovaně upozorňuje na nutnost reklamace povrchu asfaltového pláště na  

krajské komunikaci III/4332 zejména v úseku ul. Dvorského X ul. Radíkovská v prostoru u 

rybníka v blízkosti restaurace Fojtství. 

16) Nádoba na posypový materiál na Wolkerově vyhlídce, do které byla navezena nevhodná 

posypová drť byla vyprázdněna a materiál byl vhodně využit na pochůzné plochy v naší 

městské části. Předseda KMČ tímto děkuje panu Ing. Stanislavu Černému a panu  Zdeňku 

Pospíšilovi za pomoc při zajištění vyprázdnění  nádoby a rozvozu po jednotlivých místech 

v naší městské části. V zimním období budou požádány TSMO a.s. o navezení vhodného 

materiálu (jemnější zrnitost) pro potřeby údržby pochůzných ploch parčíku  na Wolkerové 

vyhlídce v příštím roce v případě vyplavení. O těchto výše uvedených krocích bude také 

informována firma zajištující trvalou celoroční údržbu zeleně a pochůzných ploch v tomto 

prostoru Wolkerovy vyhlídky. 

17) Místopředseda KMČ pan Ing. Stanislav Černý upozornil v souvislosti se stavebními pracemi 

při realizaci akce budování nové kanalizační a stokové sítě, v nedávné minulosti na narušení 

zídky v soukromém vlastnictví na Sadovém náměstí na pozemku parc. č. 200 v k. ú. Svatý 

Kopeček.  

18) Dne 9. 10. 2012 proběhl kontrolní den na Sadovém náměstí u sousoší sv. Jana Nepomuckého 

za přítomnosti náměstka primátora SMOL pana RNDr. Ladislava Šnevajse, dodavatele prací 

Mgr. René Tikala – restaurátora, PhDr. Ivany Slezákové – MmOl odbor majetkoprávní odd. 

evidence majetku – vedoucí odd., Mgr. Sabiny Kořinkové - TSMO a.s. – technik, a Jana 

Řeháka. 

Tématem této schůzky byl další postup v řešení dofinancování opravy sousoší zejména 

problematika rozebrání a nového usazení dlažby v samotném prostoru sousoší a dále 

předběžně konzultována budoucí úprava dřevin v bezprostředním okolí sochy na Sadovém 

náměstí a postup při případném řešení odstranění části asfaltového pláště v blízkosti 

balustrády a položení nového povrchu části vozovky. 

19) Dne 25. 10. 2012 proběhl za účasti dodavatele prací Mgr. René Tikala – restaurátora, 

Jaroslava Šulce - MmOl odbor dopravy odd. oprav komunikací, Mgr. Anety Zlámalové -

Národní památkový ústav Olomouc  - oddělení specialistů a Jana Řeháka druhý informativní 

kontrolní den ve věci problematiky dalšího případného řešení odstranění části asfaltového 

pláště v blízkosti balustrády sousoší a položení nového povrchu části vozovky 

v bezprostřední blízkosti sochy, případně řešena varianta nového povrchu komunikace 

v celém prostoru v okolí. Na základě této schůzky a s ohledem na případné uvolnění 

finančních prostředků bude věc řešena v příštím kalendářním roce. 
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20) Předseda KMČ č. 25 přednesl připomínky občanů k úklidu vnitřních prostor budovy pošty 

(chodba), věc bude prověřena předsedou KMČ a případně řešena se správcem budovy tedy 

SNO a.s. 

21) Na základě upozornění občanů, členů komise a  strážníků MP Olomouc – odd. dopravní 

služby, byl po informativním tel. hovoru předsedy KMČ opakovaně zaslán dne 29. 10. 2012  

požadavek na MmOl odbor dopravy, odd. dopravních opatření ve věci změny dopravního 

značení v naší městské části a to konkrétně v ul. nám . Sadové X  ul. Holubova a dále v ul. 

Šeříkova. 

22) Na základě dotazů občanů naší městské části KMČ informuje, že neobdržela žádné oficiální 

informace z MmOl  nebo RMO ve věci problematiky již uskutečněného prodeje pozemku 

původní parc. č. 480 v k. ú. Svatý Kopeček a s tím spojené uzavření místní komunikace 

spojnice ul .Křičkova – ul.  Na Ovčačce. 

23) V prostoru stanoviště na tříděný odpad v ul. Dvorského X ul. Radíkovská u restaurace 

Fojtství byl umístěn kontejner na textil, předseda KMČ tímto děkuje člence KMČ paní Martě 

Čapkové a panu Mgr. Petru Swaczynovi z MmOl odboru živ. prostředí odd. odpadového 

hospodářství za pomoc při řešení této problematiky. 

24) Předseda KMČ zaslal opakovaně požadavek na umístění nádoby na bioodpad občanům naší 

městské části (Farní úřad Svatý Kopeček). 

25) KMČ č. 25 informovala občany o plánu svozu bioodpadu v zimním období vyvěšením na 

vývěsce naší KMČ a dále byly informace rozeslány elektronickou formou do e-mailových 

schránek občanů nejen naší městské části. 

26) Naše komise dne 22. 10. 2012 obdržela elektronickou korespondenci občana pana Martina 

Záhory a přeposlanou  elektronickou korespondenci z MmOl odboru dopravy odd. MHD a to 

ze dne 15. 9. 2012 obsahující  požadavek o podporu naší komise – zjištění stanoviska občanů 

naší městské části při řešení problematiky posunu času odjezdu linky č. 11 MHD z hlavního 

nádraží v čase 22.18 na čas 22.35, zejména s ohledem na využívání této linky ze strany 

občanů pracujících v režimu odpoledních směn, tedy s pracovní dobou většinou do 22.00 

hod. a s tím spojenou nemožnost z časových důvodů využít tento spoj, kdy cestující musí 

využít až spoj ve 23.10, tedy dochází zde k velkému časovému odstupu mezi dvěma linkami  

KMČ č. 25 tímto žádá občany, aby v případě jakéhokoliv stanoviska v této problematice 

kontaktovali naší komisi a o případných poznatcích a připomínkách v této věci bude 

informován příslušný odbor MmOl. 

27) KMČ č. 25 projednávala opakovaně problematiku poničení zastávky MHD ,,U Lesa“ 

(posprejování vnitřních prostor). Pan Stanislav Jeřábek upozornil na vadnou střešní krytinu a 

s tím spojené zatékání do stavby. Věc bude dále řešena v jarních měsících, zejména 

s ohledem na roční období a nevhodnost provést jak opravu střešní krytiny tak také samotnou 

realizaci zednických a malířských prací, popřípadě možnost jiných navrhovaných řešení 

údržby ještě v tomto kalendářním roce.   
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28) KMČ č. 25 obdržela přeposlanou elektronickou korespondenci z MmOl OVVI a to na 

základě dotazů ze strany vedení některých městských částí  - podrobné informace ve věci 

správy a údržby zastávek MHD v celém katastrálním území SMOL. 

29) Pan Evžen Zvěř opakovaně upozornil na nedořešenou problematiku s připojením některých 

nemovitostí v naší městské části na nově vybudovanou kanalizační a stokovou síť. Věc bude 

opakovaně řešena se správcem sítě, tedy Veolia voda - Moravská vodárenská a.s.. 

30) KMČ č. 25 obdržela vyjádření MmOl odboru živ. prostředí odd. péče o zeleň ve věci 

požadavku naší komise na posouzení případné úpravy nebo pokácení lípy v blízkosti sousoší 

sv. Jana Nepomuckého, parc. č. 32/1 v k. ú. Svatý Kopeček na Sadovém náměstí. 

Informujeme občany, že po odborném posouzení byla podána státní správě MmOl odbor živ. 

prostředí žádost o její vykácení. Věc bude dále také řešena se spoluvlastníky pozemku parc. 

č. 32/1 v k. ú. Svatý kopeček. (svatokopečtí kramáři). 

31) V tomto měsíci bude písemně požádán občan Svatého Kopečka pan Martin Macek o 

provedení pokácení tří dřevin (třešní) v ul. Křičkova v naší městské části. Práce budou 

provedeny na základě předchozího písemného povolení ze strany MmOl odboru živ. 

Prostředí, odd. péče o zeleň a odd. péče o krajinu a zemědělství. Práce budou provedeny na 

vlastní náklady pana Martina Macka včetně úklidu dřevné hmoty a za dodržení všech 

bezpečnostních opatření. 

32) Komise upozorňuje na základě poznatků občanů i členů KMČ na nutnost opravy veřejného 

rozhlasu v ul. Dvorského. 

33) Předseda KMČ obdržel dne 25. 10. 2012 informace od Mgr. Vladimíra Puhače - MmOl 

OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení ve věci o plánu setkání předsedů jednotlivých 

KMČ se zástupci vedení SMOL a věcí s tímto bezprostředně souvisejících.  

34) KMČ č. 25 informovala občany naší městské části o výsledcích voleb do krajských 

zastupitelstev, v našem volebním okrsku formou zveřejnění na vývěsce KMČ a dále byly 

informace uveřejněny také na facebookovém  profilu KMČ č. 25. Olomouc – Svatý Kopeček 

a rozeslány elektronicky svatokopeckým občanům. 

35) KMČ č.25 tímto informuje o možnosti zapojení dalších uživatelů (osob) do systému 

aktuálního informování občanů formou e-mailových zpráv ze strany naší komise. V této věci 

je nutné zaslat e-mailový kontakt na e-mailovou adresu naší komise, tedy 

aneta.kmc25@seznam.cz. Zpětně budou uživatelé informováni o věcech, které jsou 

zveřejňovány na vývěsce naší komise, které jsou komisi doručeny ze strany MmOl a to ze 

všech odborů. 

Tajemnice paní Marta Čapková provedla doplnění databáze o další e-mailové kontakty 

občanů nejen z naší městské části.  

Členka komise slečna Aneta Čapková, byla nově předsedou požádána o pomoc při rozesílání 

těchto aktuálních informací všem občanům v naší databázi. 

36) KMČ č. 25 projednávala možnost finančního příspěvku ve výši 1000.- Kč na plánovanou 

akci pořádanou Maticí svatokopeckou a Farním úřadem - MIKULÁŠ NA SVATÉM 
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KOPEČKU, členové komise s uvolněním částky souhlasí a tyto prostředky budou využity 

na profinancování odměn zejména sladkostí  pro svatokopecké děti. 

37) Předseda KMČ č. 25 byl ze strany spolupořadatele informován o plánovaném termínu 

kulturní akce Reggae Night 2012, která se uskutečnila dne 6. 10. 2012 ve vnitřních 

prostorách Restaurantu U Macků v naší městské části. Dále byl informován písemně o 

skutečnosti, kdy termín této výše uvedené akce byl sdělen písemně také vedením MP 

Olomouc a PČR obvodní odd. Velká Bystřice a dále byl o této akci ze strany naší komise na 

základě doporučení informován také MmOl OVVI  - sekretariát formou elektronické 

korespondence. 

38) Komise dne 28. 8. 2012 obdržela korespondenci z MmOl odboru stavebního, odd. správy na 

úseku pozemních komunikací -  Rozhodnutí (havárie inženýrských síti) - povolení zvláštního 

užívání místní komunikace v ul .Křičkova č. p. 7 na Svatém Kopečku pod č. j. 

SMOl/OPK/79/ 3559/2012/Št  ve věci opravy podzemních inženýrských sítí ze strany 

Moravská Vodárenská a.s. dne 21. 8. 2012. 

Tato výše uvedená elektronická korespondence byla chybně zaslána do soukromé e-mailové 

schránky předsedy naší KMČ a dodatečně je tedy zahrnuta do archivu naší KMČ č. 25. 

39) KMČ zveřejnila na vývěsce na Sadovém náměstí a rozeslala elektronicky občanům a členům 

naší komise pozvánku na 14. veřejné zasedání ZMO konané dne 17. 10. 2012. 

40) KMČ obdržela pozvánku na odbornou konferenci s názvem Moravské obce s města  2012 

pořádané společností  Magnus Regio spol s. r. o..         

 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: 
 

5. 10. 2012 Martin Macek  Restaurant U Macků – spolupořadatel akce 

- informace o pořádání kulturní akce – Reggae Night 2012 dne 6. 10. 2012 

v naší městské části. 

5. 10. 2012 Martin Macek  Restaurant U Macků – spolupořadatel akce 

- přeposlaná korespondence Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce 

ředitele 

informace o pořádání kulturní akce – Reggae Night 2012 dne 6. 10. 2012 

v naší městské části. 

5. 10. 2012 Martin Macek  Restaurant U Macků – spolupořadatel akce 

- přeposlaná korespondence npor. Mgr. Pavel Chrudina PČR obvodní oddělení 

Velká Bystřice – vedoucí oddělení. 

informace o pořádání kulturní akce – Reggae Night 2012 dne 6. 10. 2012 

v naší městské části. 
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5. Odeslaná písemná korespondence: 
 

1. 10. 2012  Ing. Stanislav Černý KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček – místopředseda 

- zaslaná korespondence ve věci pověření místopředsedy KMČ č. 25 Olomouc 

– Svatý Kopeček na další jednání řešení problematiky požadavku MmOl 

odboru majetkoprávního – sdělení stanoviska k pronájmu majetku 

statutárního města Olomouce ze dne 27. 8. 201 pod č. j. 

SMOL/Maj/22/3525/2012/Sk 
1. 10. 2012  Ing. Stanislav Černý - KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček – místopředseda 

- zaslaná korespondence ve věci pověření místopředsedy KMČ č. 25 Olomouc 

– Svatý Kopeček na další jednání řešení problematiky požadavku MmOl 

odboru majetkoprávního – sdělení stanoviska k pronájmu majetku 

statutárního města Olomouce ze dne 31 . 5 . 2012 pod č.j. 

SMOL/Maj/22/2104/2012/Sk. 
1. 10. 2012  Mgr. Gabriela Křížková -  MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

SMOL/Maj/4142/2012/St  - zaslané vyjádření KMČ č. 25 Olomouc – Svatý 

Kopeček ve věci žádosti o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního 

města Olomouce. 

3. 10. 2012  Mgr. Vladimír Puhač - MmOl OVVI oddělení DP a KMČ – vedoucí oddělení 

 - přeposlaný požadavek naší KMČ č. 25 na umístění bankomatu v naší 

městské části zaslaný dne 3. 10. 2012 panu JUDr. Martinu Majorovi -

náměstkovi primátora SMOL. 

3. 10. 2012  Mgr. Vladimír Puhač - MmOl OVVI oddělení DP a KMČ – vedoucí oddělení 

- zaslaná korespondence ve věci pověření místopředsedy KMČ č. 25 Olomouc 

– Svatý Kopeček na další jednání řešení problematiky požadavku MmOl 

odboru majetkoprávního – sdělení stanoviska k pronájmu majetku 

statutárního města Olomouce ze dne 31 . 5 . 2012 pod č. j. 

SMOl/Maj/22/2104/2012/Sk. 
3. 10. 2012  RNDr. Jan Holpuch Ph.D. - SMOL – náměstek primátora 

- zaslaná korespondence ve věci pověření místopředsedy KMČ č. 25 Olomouc 

– Svatý Kopeček na další jednání řešení problematiky požadavku MmOl 

odboru majetkoprávního – sdělení stanoviska k pronájmu majetku 

statutárního města Olomouce ze dne 31 . 5 . 2012 pod č. j. 

SMOL/Maj/22/2104/2012/Sk. 
3. 10. 2012 JUDr. Martin Major - SMOL – náměstek primátora 

 -  zaslaný požadavek KMČ č. 25 na umístění bankomatu v naší městské části. 

3. 10. 2012  Martin Novotný - SMOL – primátor 

- zaslané vyjádření ze dne 1. 10. 2012 Mgr. Gabriela Křížková - MmOl odbor 

majetkoprávní – vedoucí odboru 

SMOL/Maj/4142/2012/St - vyjádření KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

ve věci žádosti o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. 

8. 10. 2012 Mgr. Eva Machová - SMOL – náměstkyně primátora 

- zaslané pozvání na první plánované informativní setkání seniorů nejen naší 

městské části dne 15. 10. 2012 na Svatém Kopečku. 

8. 10. 2012 Mgr. Petr Swaczyna - MmOl odbor živ. prostředí, odd. odpadového 

hospodářství 

   - zaslaná žádost o poskytnutí nádob na bioodpad pro občany naší městské      

                                   části. 

23. 10. 2012 Mgr. Gabriela Křížková -  MmOl  odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslaná odpověď ve věci SMOL/Maj/2104/2012/Šk - vyjádření KMČ č. 25 

Olomouc – Svatý Kopeček ve věci žádosti o sdělení stanoviska k pronájmu 
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majetku statutárního města Olomouce. 

24. 10. 2012 Ing. Pavel Klásek - VISSO s.r.o. - projektant 

 - zaslaná pozvánka na výrobní výbor projektové akce ,,Svatý Kopeček – 

zastávka MHD “ plánovaný dne 6. 10. 2012. 

 

6. Došlá elektronická korespondence: 
 

1. 10. 2012  Ing. Milan Fazekaš -MmOl odbor stavební, odd. správy na úseku pozemních 

komunikací – vedoucí oddělení. 

  (přeposláno z e-mailové schránky curibund@seznam.cz) 

  SMOL/OPK/79/ 3559/2012/Št - zaslané informace o dodatečném povolení 

zvláštního užívání místní komunikace v ul Křičkova 7. 

1. 10. 2012  Mgr. Vladimír Puhač - MmOl OVVI oddělení DP a KMČ – vedoucí oddělení  

  přeposlaný e-mail od Jaroslava Šulce -  MmOl odboru dopravy odd. oprav 

komunikací. 

- zaslané informace o objednávce prací pro všechny městské části na měsíc 

říjen realizované  TSMO a.s. 

1. 10. 2012  Mgr. Vladimír Puhač - MmOl OVVI oddělení DP a KMČ – vedoucí oddělení 

- přeposlaný e-mail od Ing. Jany Dosoudilové - MmOl oddělení MHD –  

                              vedoucí odd. 

                                  -zaslané podrobné informace ve věci správy a údržby zastávek MHD v celém    

                                   katastrálním území SMOL.  

1. 10. 2012  Mgr. Gabriela Křížková - MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslaná odpověď ve věci SMOL/Maj/4142/2012/St - vyjádření KMČ č. 25 

Olomouc – Svatý Kopeček ve věci žádosti o sdělení stanoviska k prodeji 

majetku statutárního města Olomouce. 

3. 10. 2012 Pavel Snášel - MmOl OVVI - webmaster 

 - zaslané informace o zveřejnění zápisu z pravidelného jednání KMČ č. 25 ze 

dne 3. 9. 2012 na webové prezentaci SMOL. 

3. 10. 2012 Bc. Jana Rašková - Magnus Regio s. r. o. – marketingová manažerka 

 - pozvánka na konferenci Moravské obce a města. 

3. 10. 2012  Ing. Andrea Steigerová - MmOl odbor životního prostředí, odd. péče o zeleň 

   - zaslané informace o povolení k pokácení dřeviny (lípa) v naší městské části. 

8. 10. 2012 Mgr. Eva Machová - SMOL – náměstkyně primátora 

- zaslaná informace o přítomnosti na první plánované informativní setkání 

seniorů nejen naší městské části dne 15. 10. 2012 na Svatém Kopečku. 

8. 10. 2012 Ing. Michaela Dostálová - TSMO a.s., provozovna veřejné zeleně - vedoucí 

   - zaslané informace o postupu při žádosti o ošetření dřevin v naší městské  

                                   části. 

8. 10. 2012 Ing. Simona Kladrobová - KÚOK, odboru životního prostředí odd. 

integrované prevence. 

 - zaslaná žádost o  zveřejnění informací občanům naší městské části ve věci 

plánovaném veřejném jednání dne 16. 10. 2012 - posuzování vlivů na životní 

prostředí záměru ,, Parkoviště ZOO Svatý Kopeček “ 

10. 10. 2012 Mgr. Sabina Kořínková - TSMO a.s. - technik 

- odpověď ve věci plánovaného setkání dne 9. 10. 2012 ve věci úpravy dřevin 

v okolí sousoší sv. Jana Nepomuckého na Svatém Kopečku. 

15. 10. 2012 Mgr. Petr Swaczyna -  MmOl odbor živ. prostředí, odd. odpadového 

hospodářství 

- zaslané informace ve věci vyzvednutí  bionádob pro svatokopecké občany. 

16. 10. 2012 Mgr. Sabina Kořínková - TSMO a.s. - technik 

- odpověď ve věci dalšího postupu při úpravě dřevin v ul. Pod Hvězdou. 

 

mailto:curibund@seznam.cz


 13 

17. 10. 2012 Iva Škríbová -  MmOl odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízení a 

prodeje domů, úsek prodeje domů. 

 - zaslaný dotaz na další postup naší KMČ ve věci pronájmu pozemku parc. č. 

234 v k.ú. Svatý Kopeček. 

17. 10. 2012 RNDr. Ladislav Šnevajs - SMOL – náměstek primátora 

 - zaslané informace o rozhodnutí RMO ze dne 16.10 2012 zastavit plánovaný 

prodej nemovitostí budovy a části pozemku fotbalového hřiště a informace o 

dalším postupu při řešení této problematiky s požadavkem na zaslání kontaktů 

na všechny zainteresované subjekty a sdružení.  

18. 10. 2012 Mgr. Eva Machová - SMOL – náměstkyně primátora 

- zaslané informace o účasti na pravidelném jednání naší KMČ č. 25 dne  

5. 11. 2012. 

22. 10. 2012 Martin Záhora  - občan 

 - zaslaný požadavek na zjištění stanoviska svatokopeckých občanů ve věci 

změny jízdního řádu autobusů MHD linky č. 11. 

25. 10. 2012  Mgr. Vladimír Puhač - MmOl OVVI oddělení DP a KMČ – vedoucí oddělení 

 - zaslané informace ve věci plánovaného setkání předsedů KMČ s vedením 

SMOL v roce 2013. 

25. 10. 2012  Mgr. Vladimír Puhač - MmOl OVVI oddělení DP a KMČ – vedoucí oddělení 

- zaslané informace o plánu kulturních akcí v muzeu umění Olomouc. 

29. 10. 2012 Bc. Jana Rašková - Magnus Regio s. r. o. – marketingová manažerka 

   - zaslaná pozvánka na konferenci Moravské obce a města 2012. 

 

7. Odeslaná elektronická korespondence: 
 

1. 10. 2012  Mgr. Gabriela Křížková - MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

SMOL/Maj/4142/2012/St  - zaslané vyjádření KMČ č. 25 Olomouc – Svatý 

Kopeček ve věci žádosti o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního 

města Olomouce. 

1. 10. 2012  Martin Novotný - SMOL – primátor 

- zaslané vyjádření ze dne 1. 10. 2012 Mgr. Gabriela Křížková - MmOl odbor 

majetkoprávní – vedoucí odboru 

SMOL/Maj/4142/2012/St - vyjádření KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

ve věci žádosti o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. 

1. 10. 2012  JUDr. Martin Major - SMOL – náměstek primátora 

- zaslané vyjádření ze dne 1. 10. 2012 Mgr. Gabriela Křížková -MmOl odbor 

majetkoprávní – vedoucí odboru 

SMOL/Maj/4142/2012/St - vyjádření KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

ve věci žádosti o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. 

1. 10. 2012  RNDr. Jan Holpuch Ph.D. - SMOL – náměstek primátora 

- zaslané vyjádření ze dne 1. 10. 2012 Mgr. Gabriela Křížková - MmOl 

 odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

SMOL/Maj/4142/2012/St - vyjádření KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

ve věci žádosti o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. 

1. 10. 2012  RNDr. Ladislav Šnevajs - SMOL – náměstek primátora 

- zaslané vyjádření ze dne 1. 10. 2012 Mgr. Gabriela Křížková - MmOl odbor 

majetkoprávní – vedoucí odboru 

SMOL/Maj/4142/2012/St - vyjádření KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

ve věci žádosti o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města 

Olomouce. 
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1. 10. 2012  Mgr. Gabriela Křížková - MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslaná oprava korespondence ze dne 26. 9. 2012 pod č. j. 

SMOL/Maj/22/2104/2012/Sk 
1. 10. 2012  Ing. Stanislav Černý - KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček – místopředseda 

- zaslaná korespondence ve věci pověření místopředsedy KMČ č. 25 Olomouc 

– Svatý Kopeček na další jednání řešení problematiky požadavku MmOl 

odboru majetkoprávního – sdělení stanoviska k pronájmu majetku 

statutárního města Olomouce ze dne 31 . 5 . 2012 pod č. j. 

SMOL/Maj/22/2104/2012/Sk 
1. 10. 2012  RNDr. Jan Holpuch Ph.D. -SMOL – náměstek primátora 

- zaslaná korespondence ve věci pověření místopředsedy KMČ č. 25 Olomouc 

– Svatý Kopeček na další jednání řešení problematiky požadavku MmOl 

odboru majetkoprávního – sdělení stanoviska k pronájmu majetku 

statutárního města Olomouce ze dne 31 . 5 . 2012 pod č. j. 

SMOL/Maj/22/2104/2012/Sk 
2. 10. 2012 P. Bernard Petr Slaboch  OPraem - Farní úřad Svatý Kopeček – hlavní 

duchovní správce. 

 - zaslaný dotaz na možnost případného využití prostor Farní tělocvičny pro 

potřeby veřejného jednání ve věci plánovaného záměru výstavby Parkovacího 

domu u ZOO Olomouc. 

2. 10. 2012 Ing. Simona Kladrobová - KÚOK, odboru životního prostředí odd. integro-

vané prevence. 

 - zaslaný dotaz na termín osobního setkání ve věci plánovaného veřejného 

jednání v naší městské části. 

3. 10. 2012 Pavel Snášel - MmOl OVVI - webmaster 

 - zaslaný zápis pravidelného jednání KMČ č. 25 ze dne 3. 9. 2012 pro potřeby 

zveřejnění na webové prezentaci SMOL. 

3. 10. 2012 JUDr. Martin Major - SMOL – náměstek primátora 

 -  zaslaný požadavek KMČ č. 25 na umístění bankomatu v naší městské části. 

3. 10. 2012  Mgr. Vladimír Puhač - MmOl OVVI oddělení DP a KMČ – vedoucí oddělení 

 - zaslaný zápis pravidelného jednání KMČ č. 25 ze dne 3. 9. 2012. 

3. 10. 2012 Marta Čapková - KMČ č. 25 - tajemník 

 - zaslaný zápis pravidelného jednání KMČ č. 25 ze dne 3. 9. 2012 pro potřeby 

zveřejnění a rozeslání členům komise a občanům do e-mailových schránek. 

3. 10. 2012 Ing. Ivo Vlach - SMOL – náměstek primátora 

 - zaslaný zápis pravidelného jednání KMČ č. 25 ze dne 3. 9. 2012. 

3. 10. 2012  Martin Novotný - SMOL – primátor 

 - přeposlaná  korespondence ze dne 3. 10. 2012  JUDr. Martin Major – 

náměstek primátora SMOL -  požadavek KMČ č. 25 na umístění bankomatu 

v naší městské části. 

3. 10. 2012 RNDr. Jan Holpuch Ph.D.- SMOL – náměstek primátora 

 -  přeposlaná korespondence ze dne 3. 10. 2012  JUDr. Martin Major – 

náměstek primátora SMOL -  požadavek KMČ č. 25 na umístění bankomatu 

v naší městské části. 

4. 10. 2012  RNDr. Ladislav Šnevajs - SMOL – náměstek primátora 

- zaslané informace o plánované kontrolní schůzce v naší městské části ve 

věci opravy sousoší sv. Jana Nepomuckého a věcí s tím bezprostředně 

souvisejících. 

4. 10. 2012 Marta Čapková - KMČ č. 25 - tajemník 

- zaslaná pozvánka na 14. veřejné zasedání ZMO dne 17. 10. 2012 pro potřeby 

zveřejnění a rozeslání členům komise a občanům do e-mailových schránek.  
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4. 10. 2012 Blanka Marková - MmOl OVVI sekretariát 

- informace předsedy KMČ č. 25 o pořádání kulturní akce – Reggae Night 

2012 dne 6. 10. 2012 v naší městské části. 

5. 10. 2012 Marta Čapková - KMČ č. 25 - tajemník 

- zaslaný plán prací TSMO a.s. na měsíc říjen 2012 pro potřeby zveřejnění a 

rozeslání členům komise a občanům do e-mailových schránek. 

7. 10. 2012 Mgr. Eva Machová - SMOL – náměstkyně primátora 

- zaslané pozvání na první plánované informativní setkání seniorů nejen naší 

městské části dne 15. 10. 2012 na Svatém Kopečku. 

7. 10. 2012 Mgr. Sabina Kořínková - TSMO a.s. - technik 

- zaslané informace o plánovaném setkání dne 9. 10. 2012 ve věci úpravy 

dřevin v okolí sousoší sv. Jana Nepomuckého na Svatém Kopečku. 

8. 10. 2012 RNDr. Jan Holpuch Ph.D. SMOL – náměstek primátora 

 - přeposlaná korespondence ze dne 8. 10. 2012 Mgr. Petr Swaczyna - MmOl 

odbor živ. prostředí odd. odpadového hospodářství 

- zaslaná žádost o poskytnutí nádob na bioodpad pro občany naší městské 

části. 

8. 10. 2012  RNDr. Ladislav Šnevajs - SMOL – náměstek primátora 

 - přeposlaná korespondence ze dne 8. 10. 2012 Mgr. Petr Swaczyna MmOl 

odbor živ. prostředí odd. odpadového hospodářství. 

- zaslaná žádost o poskytnutí nádob na bioodpad pro občany naší městské 

části 

8. 10. 2012 Mgr. Petr Swaczyna - MmOl odbor živ. prostředí, odd. odpadového 

hospodářství 

- zaslaná žádost o poskytnutí nádob na bioodpad pro občany naší městské 

části. 

8. 10. 2012 Ing. Simona Kladrobová - KÚOK, odbor  životního prostředí odd. integrované 

prevence. 

 - odpověď na korespondenci o zveřejnění informací občanům naší městské 

části ve věci o plánovaném veřejném jednání dne 16. 10. 2012 - posuzování 

vlivů na životní prostředí záměru EIA parkoviště ZOO Svatý Kopeček. 

8. 10. 2012 Ing. Michaela Dostálová - TSMO a.s., provozovna veřejné zeleně - vedoucí 

- zaslané informace o plánovaném setkání dne 9. 10. 2012 ve věci úpravy 

dřevin v okolí sousoší sv. Jana Nepomuckého na Svatém Kopečku. 

8. 10. 2012 Ing. Simona Kladrobová - KÚOK, odboru životního prostředí odd. 

integrované prevence. 

 - odpověď o zveřejnění informací občanům na vývěsce naší KMČ dne 9. 10. 

2012 v naší městské části ve věci  o plánovaném veřejném jednání dne 16. 10. 

2012 - posuzování vlivů na životní prostředí záměru EIA parkoviště ZOO 

Svatý Kopeček. 

9. 10. 2012 Vladimír Čech - TSMO a.s. – obchodní zástupce 

 - zaslané informace o postupu při dofinancování prací – nutných oprav 

komunikací v naší městské části. 

9. 10. 2012 Evžen Zvěř - KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček – člen 

 - zaslané informace o dalším postupu ve věci pokácení dřevin (třešně) v ul. 

Křičkova. 

10. 10. 2012 Mgr. Sabina Kořínková -TSMO a.s. - technik 

- informace o dalším postupu ve věci úpravy dřevin v okolí sousoší sv. Jana 

Nepomuckého a v ul. Pod Hvězdou. 

11. 10. 2012 Marta Čapková - KMČ č. 25 - tajemník 

- zaslaná pozvánka na veřejné jednání dne 16. 10. 2012 - projednání 

dokumentace a posudku k záměru Parkoviště ZOO Svatý Kopeček - 

posuzování vlivů na životní prostředí. 
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14. 10. 2012 Jaroslav Šulc - MmOl odbor dopravy, odd. oprav komunikací 

- zaslané kontaktní údaje na majitele nemovitosti parc. č. 516   v k. ú. Svatý 

Kopeček ve věci reklamace komunikace a s tím spojené zatékání do budovy.  

15. 10. 2012 Mgr. Sabina Kořínková - TSMO a.s. - technik 

- informace o dalším postupu ve věci úpravy dřevin v ul. Pod Hvězdou. 

16. 10. 2012 Mgr. Petr Swaczyna - MmOl odbor živ. prostředí, odd. odpadového 

hospodářství 

- zaslané poděkování za umístění bionádob pro svatokopecké občany dle 

požadavku. 

18. 10. 2012 Mgr. Eva Machová -SMOL – náměstkyně primátora 

- zaslané informace o dalším termínu pravidelného veřejného jednání KMČ č. 

25. 

18. 10. 2012 Marta Čapková - KMČ č. 25 – tajemník 

- zaslaný plán svozu bioodpadu v naší městské části v zimním období 2012 - 

2013 pro potřeby zveřejnění a rozeslání členům komise a občanům do  

e-mailových schránek. 

18. 10. 2012 Mgr. Petr Swaczyna - MmOl odbor živ. prostředí, odd. odpadového 

hospodářství 

- zaslané kontaktní údaje na žadatele bydlící v  naší městské části o poskytnutí 

nádob na bioodpad pro potřeby evidence na MmOl odboru živ. prostředí odd. 

odpadového hospodářství. 

18. 10. 2012 Marta Čapková - KMČ č. 25 – tajemník 

- zaslané informace – výsledky voleb do krajských zastupitelstev 2012 pro 

potřeby zveřejnění a rozeslání členům komise a občanům do e-mailových 

schránek. 

22. 10. 2012 Mgr. Michal Krejčí - Strana zelených – předseda ZO 

   - zaslaná tisková zpráva 

23. 10. 2012 Mgr. Gabriela Křížková - MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslaná odpověď ve věci SMOL/Maj/2104/2012/Šk - vyjádření KMČ č. 25 

Olomouc – Svatý Kopeček ve věci žádosti o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouce. 

23. 10. 2012 JUDr. Martin Major - SMOL – náměstek primátora 

- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 23. 10. 2012 

Mgr. Gabriela Křížková - MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslaná odpověď ve věci SMOL/Maj/2104/2012/Šk - vyjádření KMČ č. 25 

Olomouc – Svatý Kopeček ve věci žádosti o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouce. 

23. 10. 2012 RNDr. Jan Holpuch Ph.D. - SMOL – náměstek primátora 

- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 23. 10. 2012 

Mgr. Gabriela Křížková - MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslaná odpověď ve věci SMOL/Maj/2104/2012/Šk - vyjádření KMČ č. 25 

Olomouc – Svatý Kopeček ve věci žádosti o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouce. 

23. 10. 2012 Iva Škríbová - MmOl odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízení a  

                               prodeje domů, úsek prodeje domů. 

- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 23. 10. 2012 

Mgr. Gabriela Křížková - MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

- zaslaná odpověď ve věci SMOL/Maj/2104/2012/Šk - vyjádření KMČ č. 25 

Olomouc – Svatý Kopeček ve věci žádosti o sdělení stanoviska k pronájmu 

majetku statutárního města Olomouce. 

23. 10. 2012 RNDr. Iva Lakomá - MmOl OVVI - oddělení DP a KMČ 

 - zaslaný požadavek na vyhlášení plánované akce v naší městské části 

Lampionový průvod 2012. 
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23. 10. 2012 Marta Čapková - KMČ č. 25 – tajemník 

 - zaslané kontakty na e-mailové schránky občanů nejen naší městské části pro 

potřeby doplnění do databáze. 

24. 10. 2012 RNDr. Ladislav Šnevajs - SMOL – náměstek primátora 

 - zaslaný zápis jednání KMČ č. 25 Olomouc- Svatý Kopeček ze dne 13. 9. 

2012. 

24. 10. 2012 Marta Čapková - KMČ č. 25 – tajemník 

- zaslaný zápis jednání KMČ č. 25 Olomouc- Svatý Kopeček ze dne 13. 9. 

2012 pro potřeby zveřejnění a rozeslání členům komise a občanům do  

e-mailových schránek. 

24. 10. 2012  Mgr. Vladimír Puhač - MmOl OVVI oddělení DP a KMČ – vedoucí oddělení 

- zaslaný zápis jednání KMČ č. 25 Olomouc- Svatý Kopeček ze dne 13. 9. 

2012. 

24. 10. 2012 Marta Čapková - KMČ č. 25 – tajemník 

- zaslaná elektronická korespondence od Hasičského záchranného sboru  

olomouckého kraje pro potřeby zveřejnění a rozeslání členům komise a 

občanům do e-mailových schránek. 

24. 10. 2012 Pavel Snášel - MmOl OVVI - webmaster 

 - zaslaný zápis pravidelného jednání KMČ č. 25 ze dne 13. 9. 2012 pro 

potřeby zveřejnění na webové prezentaci SMOL.  

25. 10. 2012 Marta Čapková - KMČ č. 25 - tajemník 

 - zaslané informace o pořádání kulturních akcí pro potřeby zveřejnění a 

rozeslání členům komise a občanům do e-mailových schránek.   

25. 10. 2012  PaedDr. Miroslav Skácel - SMOL – člen ZMO 

- zaslaný zápis jednání KMČ č. 25 Olomouc- Svatý Kopeček ze dne 13. 9. 

2012 a poděkování za osobní zájem při řešení problematiky plánovaného 

prodeje nemovitostí v naší městské části. 

25. 10. 2012 Mgr. Petr Michálek - SMOL – člen ZMO 

- zaslaný zápis jednání KMČ č. 25 Olomouc- Svatý Kopeček ze dne 13. 9. 

2012 a poděkování za osobní zájem při řešení problematiky plánovaného 

prodeje nemovitostí v naší městské části. 

25. 10. 2012 Františka Prášilová - KMČ č. 21 - člen 

- zaslaný zápis jednání KMČ č. 25 Olomouc- Svatý Kopeček ze dne 13. 9. 

2012 výtah usnesení  RMO (str. 14) ze dne 16. 10. 2012 a poděkování za 

osobní zájem při řešení problematiky plánovaného prodeje nemovitostí v naší 

městské části. 

25. 10. 2012 Ing. Jan Bednář - KMČ č. 21 - místopředseda 

- zaslaný zápis jednání KMČ č. 25 Olomouc- Svatý Kopeček ze dne 13. 9. 

2012 výtah usnesení  RMO (str. 14) ze dne 16. 10. 2012 a poděkování za 

osobní zájem při řešení problematiky plánovaného prodeje nemovitostí v naší 

městské části. 

25. 10. 2012 Ing. Jan Zvěřina - KMČ č. 21 - předseda 

- zaslaný zápis jednání KMČ č. 25 Olomouc- Svatý Kopeček ze dne 13. 9. 

2012 výtah usnesení  RMO (str. 14) ze dne 16. 10. 2012 a poděkování za 

osobní zájem při řešení problematiky plánovaného prodeje nemovitostí v naší 

městské části. 

29. 10. 2012 Ing. Kateřina Motyčková - MmOl odbor dopravy, odd. dopravních opatření – 

vedoucí oddělení 

- zaslaný opakovaný požadavek na změnu dopravního značení v naší městské 

části. (ul. Šeříková X ul. Radíkovská). 
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29. 10. 2012 Ing. Kateřina Motyčková - MmOl odbor dopravy, odd. dopravních opatření – 

vedoucí oddělení 

- zaslaný opakovaný požadavek na změnu dopravního značení v naší městské 

části. (ul. nám. Sadové X ul. Holubova). 

     29. 10. 2012 Pavla Tiefenbachová - MmOl odbor kanceláře primátora, oddělení sekretariátu 

členů RMO - asistentka 

- zaslané kontaktní údaje na zainteresované osoby a subjekty,  zejména spolky 

a sdružení pro potřeby plánovaného jednání v řešení problematiky využití 

budovy a pozemku fotbalového hřiště. 

     29. 10. 2012 Jan Řehák - KMČ č. 25 – předseda 

- zaslané informace členům naší komise ve věci úpravy zastávky MHD v naší 

městské části. 

 

 

     

  

 
 

Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin.        

  

Příští schůze KMČ č. 25 bude dne 3. 12. 2012 v 19:00 hodin 

 

Zapsala dne 5. 11. 2012 Marta Čapková 

Zpracoval dne 6. 1.  2013 Jan Řehák 

 

 

 

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

 

Jan Řehák 


