KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
Nám. Sadové č. p. 7 Olomouc - Svatý Kopeček 779 00

ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 14. 12. 2012
zahájení jednání v 19:00 hod.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:
Ambrož Radek
Bránka Karel
Čapková Marta
- tajemník KMČ
Čapková Aneta
Černý Stanislav, Ing.- místopředseda KMČ
Smékal Tomáš
Řehák Jan
- předseda KMČ
Zvěř Evžen
OMLUVEN:
Jeřábek Stanislav
Macková Dagmar
Ticháček Vít, Ing.
1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ:
Hlášení v měsíci listopadu proběhlo dle aktuálních potřeb.
V měsíci listopadu nebyl navštíven žádný jubilant.
2. PROJEDNÁVANÁ PROBLEMATIKA:
1.)
Dne 1. 11. 2012 KMČ č. 25 obdržela oficiální písemnou korespondenci o převzetí
díla – nutné opravy komunikací dle předchozích požadavků naší komise od TSMO a. s..
Byla vyčerpána předem pro jednotlivé komise z rozpočtu SMOL uvolněná částka
250 000.- bez DPH.
Dále byl rozpočet navýšen o částku 29 000 .- bez DPH přímo z rozpočtové kapitoly
MmOl OVVI pro potřeby zrealizování všech požadavků naší KMČ dle vypracovaného
plánu a po konzultaci se subdodavatelem v průběhu již započatých prací.
Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje panu Ing. Stanislavu Černému a Tomáši Smékalovi
z KMČ č. 25 za pomoc při zpracování samotných požadavků naší komise, konzultace
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s dodavatelem prací, a dále panu Ing. Stanislavu Černému za kontrolu při samotné
realizaci jednotlivých akcí a konečném převzetí díla.
Předseda KMČ tímto také děkuje panu Jaroslavu Šulcovi MmOl odbor dopravy, odd.
oprav komunikací, Vladimíru Čechovi TSMO a.s. – obchodní zástupce za pomoc při
řešení této problematiky a panu Mgr. Vladimíru Puhačovi MmOl OVVI oddělení DP a
KMČ – vedoucí oddělení za pomoc při dofinancování těchto akcí přímo z rozpočtové
kapitoly tohoto odboru.
2.)
KMČ č. 25 obdržela dne 5. 11. 2012 písemnou korespondenci Potvrzení o přijetí
žádosti o umístění bankomatu na vnější část budovy č. p. 7 (objekt občanské
vybavenosti), ul. Sadové náměstí č. o. 26, na pozemku parc. č. 234 zast. pl.,vše v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc pod č. j. SMOl/Maj/22/5023/2012/Výs. Dále byla komise
informována, že bude v první fázi osloven subjekt ČSOB a.s. na základě požadavku
KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček.
3.)
KMČ č. 25 zaslala dne 8. 11 2012 v elektronickém provedení a 20. 11. 2012
v písemném provedení na MmOl odbor majetkoprávní korespondenci - kopii zápisu
mimořádného veřejného jednání KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček ze dne 13. 9.
2012, součástí korespondence (přílohy) byla i kopie prezenční listiny z tohoto výše
uvedeného jednání. Dále byla tato dokumentace rozeslána dle rozdělovníku (,, na
vědomí “) všem osobám uvedeným v této korespondenci.
4.)
KMČ č. 25 obdržela písemně dne 5. 11. 2012 (schránka KMČ v budově pošty)
požadavek zástupce občanů – spoluvlastníků bytovky v ul. E. F. Buriana č.p. a č.o.
194/2 parc. č. 540 v k. ú. Svatý Kopeček na opravu místní komunikace (chodník)
v prostoru před výše uvedenou nemovitostí na ploše parc. č. 552/1 v k. ú. Svatý Kopeček
(pozemek u bytovek).
KMČ č. 25 informuje, že požadavek bude zapracován do plánu nutných oprav
komunikací v naší městské části pro rok 2013, současně KMČ upozorňuje, že vše ale
souvisí s uvolněním finančních prostředků na rok 2013, komise prozatím
nedisponuje informacemi, zda i v příštím roce budou tyto prostředky ze strany SMOL
uvolněny pro možnost opět realizovat tyto práce.
5.)
Tajemnice KMČ č. 25 paní Marta Ćapková předložila všem přítomným návrh
smlouvy o užívání tělocvičny a příslušejících prostor ZŠ a MŠ Olomouc - Svatý Kopeček
pro potřeby celoročního využívání ze strany TJ Sokol Svatý Kopeček s požadavkem na
finanční příspěvek z rozpočtové kapitoly MmOl OVVI (rozpočtu naší komise) a to ve výši
4 930 .- Kč.
KMČ č. 25 jednohlasně schválila tento příspěvek s ohledem na podporu volnočasových
sportovních aktivit v naší městské části zejména dětských spoluobčanů a na pokyn
předsedy bude paní Marta Čapková dále jednat přímo s MmOl OVVI, odd. DP a KMČ.
Členové komise budou dále o této věci průběžně informováni.
6.)
Dne 6. 11. 2012 proběhlo 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.
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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.
Všem přítomným byla předložena projektová dokumentace ve dvou variantách řešení,
všichni byli také informováni o dalším možném postupu ve věci vykoupení sousedícího
pozemku v soukromém vlastnictví parc. č.251/3 v k. ú. Svatý Kopeček ze strany SMOL
pro potřeby realizace nové výstavby opěrné zdi a věcí s tím souvisejících v prostoru za
plánovanou zastávkou MHD. Dále byla také projednávána problematika budoucího
vjezdu na výše uvedený pozemek a také plochu v majetku SMOL parc. č. 248/1 u budovy
svatokopeckého Hospice.
7.)
Předseda KMČ č. 25 dne 30. 11. 2012 informoval elektronickou i z části
písemnou formou všechny členy naší komise o změně termínu pravidelného veřejného
jednání naší KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček, kdy došlo k posunu jednání ze dne 3.
12. 2012 na termín 14. 12. 2012.
Předseda KMČ dále informuje, že termín byl předběžně nejprve konzultován s MmOl
OVVI, odd. DP a KMČ a dále s místopředsedou a tajemníkem naší komise.
Svatokopečtí občané byly o výše uvedené změně termínu jednání KMČ č. 25 Olomouc –
Svatý Kopeček vyrozuměni formou zveřejnění na vývěsce naší komise na Sadovém
náměstí, dále byli informování rozesláním do jednotlivých e-mailových schránek a také
zveřejněním na Facebookovém profilu naší komise. Informace byly také opakovaně
vyhlášeny veřejným rozhlasem.
8.)
KMČ č. 25 dne 2. 11. 2012 na základě předchozí odborné konzultace požádala
formou elektronické korespondence TSMO a.s. o pravidelný úklid listí a to na celé ploše
Sadového náměstí parc. č. 32/1 a 604/1 v k. ú. Svatý Kopeček a systematickou
dlouhodobou likvidaci tohoto bioodpadu s ohledem na napadení stromů škůdci (kaštanů).
9.)
KMČ č. 25 zaslala dne 20. 11. 2012 na MmOl odbor životního prostředí odd.
péče o zeleň elektronickou korespondenci – požadavek na odstranění náletových dřevin
na pozemku SMOL v ul .Pod Hvězdou parc. č. 613 v k. ú Svatý Kopeček v blízkosti
soukromého pozemku parc. č. 381 v k. ú. Svatý Kopeček.
10.)
Předseda KMČ č. 25 zaslal písemné vyjádření panu Martinu Mackovi ve věci
možnosti provést pokácení tří kusů dřevin (třešní) v ul. Křičkova na Svatém Kopečku
v době vegetačního klidu na vlastní náklady a za předpokladu dodržení všech
bezpečnostních opatření. Součástí korespondence byla také příloha s vyjádřením MmOl
odboru živ. odd. péče o krajinu a zemědělství pod č. j. SMOl/ŽP/55/1581/2012/Ve a
MmOl odd. péče o zeleň pod č. j. SMOl/55/2162/2012/Ste.
11.)
KMČ č. 25 dne 20. 11. 2012 zaslala na SNO a.s. požadavek na celkový a to
pravidelný úklid a údržbu dřevin na pozemku parc. č. 234 a 237/1 oba v k. ú . Svatý
Kopeček - plocha za budovou pošty.
12.)
Místopředseda KMČ č. 25 pan Ing. Stanislav Černý informoval, že v měsíci lednu
proběhne na jednání členů klubovny pro seniory volba samosprávy budoucího klubu pro
seniory, který, jak již komise informovala v zápisu z jednání ze dne 1. 10. 2012, bude
založen v naší městské části na základě předchozího schválení RMO od 1. 1. 2013.
Občané budou o činnosti nově založeného klubu pro seniory informováni v zápisech
z jednání naší KMČ, kdy budou použity informace ze zpracovaných materiálů ze strany
samosprávy Klubu seniorů (jednotlivé zápisy) a také informace místopředsedy KMČ č. 25
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pana Ing. Stanislava Černého.
13.)
Dne 10. 11. 2012 proběhla sběrová sobota, občané byli o této akci informováni
formou zveřejnění na vývěsce naší komise na Sadovém náměstí a dále rozesláním do
jednotlivých e-mailových schránek a také zveřejněním na Facebookovém profilu naší
komise. Plánovaná akce byla také opakovaně vyhlašována veřejným rozhlasem.
14.)
Předseda KMČ č. 25 informoval o zjištěných poznatcích ve věci opakovaného
ničení odpadkových košů v parku u Wolkerovy vily. V této věci byli informováni strážníci
vykonávající pravidelně službu v naší městské části.
15.)
KMČ č. 25 obdržela dne 23. 11. 2012 z MmOl OVVI přeposlanou elektronickou
korespondenci pod č. j. KUOK 94534/2012 - informace ve věci zveřejnění vydaného
stanoviska k posouzení vlivu na životní prostředí, provedení záměru ,, Parkoviště ZOO
Svatý Kopeček“. Tyto informace byly ze strany KMČ č. 25 rozeslány elektronickou formou
občanům do e-mailových schránek. S ohledem na rozsah dokumentace nebylo možné
zveřejnit korespondenci na Facebookovém profilu naší komise.
16.)
KMČ. č. 25 zaslala dne 8. 11. 2012 v elektronickém provedení na MmOl, odbor
majetkoprávní, zápis mimořádného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 13. 9. 2012.
Součástí této korespondence byla také jako příloha kopie prezenční listiny z tohoto
jednání, dále byla tato korespondence elektronicky či písemně rozeslána na vědomí
všem v dokumentaci uvedeným osobám (na vědomí).
17.)
KMČ č. 25 obdržela dne 27. 11. 2012 elektronickou korespondenci od občana
pana Jaroslava Bayera, který vznesl tímto dotaz na řešení problematiky uzavření místní
komunikace spojnice ul. na Ovčačce – Ul. Křičkova a s tím spojený prodej bývalého
pozemku v majetku SMOL původní parc. č. 480 v k. ú. Svatý Kopeček.
S ohledem na skutečnost, že naše komise nedisponuje oficiálními aktuálními
informacemi, tak v této věci ze strany SMOL (MmOl), není tedy možné jakkoliv o tomto
oficiálně informovat občany. Takto byla i tazateli formulována dne 28. 11. 2012
elektronická korespondence - odpověď v této věci ze strany předsedy KMČ č. 25 a bylo
dále tomuto doporučeno obrátit se v případě dalšího zájmu přímo na vedení SMOL.
V korespondenci výše uvedeného pisatele byla dále projevena podpora panu Jiřímu
Středovi při řešení této záležitosti.
Elektronická korespondence (dotaz i odpověď) byla rozeslána všem členům KMČ č. 25
pro objektivní informování a dále vedena (přeposlána) na JUDr. Martina Majora –
náměstka primátora SMOL (MmOl odbor majetkoprávní ve své gesci).
18.)
KMČ č. 25 dne 28. 11. 2012 zaslala elektronicky opakovaně na MmOl odbor
dopravy připomínku ke stále neřešené situaci ve věci reklamace místní komunikace v ul.
Radíkovská parc. č. 513 v k. ú. Svatý Kopeček a s tím spojené zatékání do nemovitosti
v soukromém vlastnictví parc. č. 516 v k. ú. Svatý Kopeček.
19.)
Dne 28. 11. 2012 byla odeslána naší KMČ okamžitá elektronická odpověď výše
uvedeného odboru, kdy v této fázi řešení situace byla opakovaně oslovena společnost
TSMO a.s. s požadavkem na co nejrychlejší řešení situace s ohledem zejména na blížící
se zimní období.
20.)
KMČ č. 25 informuje občany, že problematika snížení rychlosti na ul. Dvorského
při příjezdu na Svatý Kopeček je stále v řešení. V této věci bude opakovaně oslovena
s požadavkem o pomoc při řešení (místní šetření) - odborná konzultace PČR DI Olomouc
a dále budou popřípadě přímo osloveni zástupci příslušného odboru Krajského úřadu
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Olomouckého kraje.
21.)
KMČ č. 25 obdržela elektronickou přeposlanou korespondenci z MmOl OVVI ve
věci možnosti využití bezpečnostních náramků pro seniory a informace o jejich možnosti
distribuce.
22.)
KMČ č. 25 informuje občany, že na základě telefonického hovoru předsedy KMČ,
vedeném na sekretariát členů RMO, že plánované jednání ve věci budoucího využití
pozemku a budovy fotbalového hřiště se přesouvá na leden 2013 s ohledem na časovou
zaneprázdněnost obou zainteresovaných RMO pověřených náměstků primátora SMOL
pana RNDr. Jana Holpucha Ph.D a pana RNDr. Ladislava Šnevajse.
23.)
KMČ č. 25 obdržela dne 5. 11. 2012 na základě předchozího 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. Odpověď o dalším
postupu při řešení této problematiky, kdy vyjádření naší KMČ, které bylo zasláno na tento
odbor, bude předloženo na jednání majetkoprávní komise MmOl.
24.)
Člen KMČ č. 25 pan Evžen Zvěř vznesl opakovaný dotaz na další průběh při
řešení problematiky napojení domácností na kanalizační a stokovou síť v naší městské
části.
Místopředseda KMČ č. 25 pan Ing. Stanislav Černý informoval všechny přítomné, že dne
6. 11. 2012 proběhlo osobní jednání přímo v sídle Veolia voda – Moravská vodárenská
a. s.. Na základě tohoto jednání byl místopředseda KMČ dále později informován ze
strany této společnosti o dalším postupu, kdy bylo doporučeno KMČ č. 25 obrátit se na
MmOl, odbor životního prostředí, kdy tento odbor má ve své pravomoci dále jednat
s Moravskou vodárenskou a.s. o dalším řešení věci.
25.)
KMČ č. 25 upozorňuje na neřešenou problematiku úklidu stanovišť na tříděný
odpad a to v celé naší městské části.
26.)
KMČ č. 25 dne 1. 11. 2012 obdržela elektronickou korespondencí pozvánku na
16. veřejné zasedání ZMO, plánované na termín 14. 11. 2012. Občané byli informováni
formou zveřejnění na vývěsce naší komise na Sadovém náměstí a dále byli informováni
rozesláním do jednotlivých e-mailových schránek a také zveřejněním na Facebookovém
profilu naší komise.
27.)
KMČ č. 25 obdržela dne 6. 11. 2012 elektronickou korespondenci z MmOl, OVVI
o pořádání celoročních pravidelných akcí CENTRA SEMAFOR – MmOl, odbor agendy
řidičů zejména se zaměřením na seniory.
28.)
KMČ č. 25 obdržela dne 6. 11. 2012 elektronickou korespondenci z MmOl,
odboru dopravy, oddělení městské hromadné dopravy. V uvedené korespondenci byly,
pro informovanost KMČ, zaslány nové jízdní řády v elektronickém provedení. S ohledem
na rozsah korespondence, není možné tyto informace zveřejnit na vývěsce naší KMČ na
Sadové náměstí u budovy pošty.
Tyto informace byly elektronicky rozeslány do e-mailových schránek jednotlivým
občanům.
29.)
KMČ č. 25 obdržela dne 12. 11. 2012 elektronickou korespondenci z MmOl,
odboru dopravy, odd. městské hromadné dopravy. V korespondenci byly zaslány
informace o provozu linek MHD v době opravy železničního přejezdu v ul. U Podjezdu
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v Olomouci.
Občané byli informováni formou zveřejnění na vývěsce naší komise na Sadovém
náměstí a dále byli informováni rozesláním do jednotlivých e-mailových schránek a také
zveřejněním na Facebookovém profilu naší komise.
30.)
KMČ č. 25 dne 1. 11. 2012 obdržela z MmOl OVVI informace o prevenci při
provozu topidel v souvislosti se začínající topnou sezónou zaslané od hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje. Občané byli informováni formou zveřejnění na
vývěsce naší komise na Sadovém náměstí a dále byli informováni rozesláním do
jednotlivých e-mailových schránek a také zveřejněním na Facebookovém profilu naší
komise.
31.)
Předseda KMČ č. 25 obdržel dne 17. 11. 2012 elektronickou korespondenci z MP
Olomouc od pana Radka Spurného – velitele pořádkové služby pro směnu s informacemi
ve věci plánovaného pravidelného setkání předsedů komisí v operačním pásmu Svatého
Kopečka a okolí, a dále informace o činnosti MP Olomouc v tomto pásmu za uplynulé
období a v nadcházejícím čase zejména vánočních svátků.
32.)
Tajemník KMČ č. 25 paní Marta Čapková rozpracovala na základě konzultace
s ostatními členy naší komise termíny pravidelných veřejných jednání KMČ č. 25 v roce
2013.
Jednání se uskuteční vždy v 19:00, v budově pošty na Svatém Kopečku, na Sadovém
náměstí č. p. 7, v prostorách detašovaného pracoviště MmOl OVVI. V případě změny
termínu nebo místa konání budou občané v dostatečném časovém předstihu
informováni.
Termíny pravidelných veřejných jednání KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček pro rok
2013:
Pondělí:

7. 1., 4. 2., 4. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6., 8. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4.11.,

Pátek:

6. 12.

Občané budou informováni formou zveřejnění na vývěsce naší komise na Sadovém
náměstí, rozesláním do e-mailových schránek jednotlivým občanům a zveřejněním na
Facebookovém profilu naší komise.
KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček přeje všem občanům a to nejen naší městské
části, příjemné prožití svátků Vánočních a šťastný nový rok 2013.
Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček tímto děkuje všem členům KMČ za práci
v roce 2012 pro naší městkou část a to ve všech oblastech, při řešení jednotlivých
daných problematik.
Paní Mgr. Evě Machové - náměstkyni primátora SMOL (TOP 09) a panu RNDr. Ladislavu
Šnevajsovi (KDU - ČSL) – náměstkovi primátora SMOL za osobní zájem o potřeby
svatokopeckých občanů.
Poděkování patří také pracovníkům nám přímo nadřízeného odboru - MmOl OVVI,
zejména panu Mgr. Vladimíru Puhačovi –vedoucí odd. DP a KMČ, paní RNDr. Ivě
Lakomé – pracovnici detašovaného pracoviště Svatý Kopeček a paní Bc. Markétě
Moničové Gambové, za dobrou operativní spolupráci s naší komisí při řešení všech
6

problematik spojených bezprostředně s naší městskou částí a dále všem pracovníkům
jednotlivých odborů MmOl, se kterými bylo vedeno jednání ve spolupráci při řešení věcí
na Svatém Kopečku.

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček obdobně děkuje.
PČR obvodní oddělení Velká Bystřice
- za celoroční činnost v oblasti dohledu zejména nad dodržováním veřejného pořádku a
to v celém operačním pásmu Svatého Kopečka a přilehlých městských částí v celém
kalendářním roce.
npor. Mgr. Pavlu Chrudinovi PČR

vedoucímu obvodního oddělení
Velká Bystřice

za podporu a operativní rychlou pomoc při řešení všech našich požadavků, poznatků a
připomínek.
MP Olomouc
- za celoroční činnost v oblasti dohledu zejména nad dodržováním veřejného pořádku a
to v celém operačním pásmu Svatého Kopečka a přilehlých městských částí v celém
kalendářním roce.
Mgr. Pavlu Skalickému řediteli MP Olomouc a Mgr. Peteru Horváthovi – zástupci ředitele
MP Olomouc za podporu a pomoc při řešení všech našich požadavků zejména
v posledním období v oblasti řešení problematiky dalšího využití budovy a pozemku
fotbalového hřiště.
veliteli pořádkové služby pro směnu

MP Olomouc

Radku Spurnému

Strážníkům

MP Olomouc

Zdence Valeriánové
Pavle Brokešové
Oldřichu Korhoňovi
Jaromíru Hynkovi

Tomáši Arnoštovi
Františku Kovaříkovi
Přemyslu Mlčochovi
Ladislavu Přidalovi

Dopravní službě

MP Olomouc

KMČ č. 21 Olomouc - Radíkov a KMČ č. 8 Olomouc – Lošov za pomoc při řešení
daných problematik spojených s celou oblastí Svatého Kopečka a okolí.
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 zídky u Hospicu – požadavek již z jednání KMČ ze dne 4. 8. 2010
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4. DOŠLÁ PÍSEMNÁ KORESPONDENCE:
1. 11. 2012 Vladimír Čech
TSMO a.s. – obchodní zástupce
- zaslaný zápis o odevzdání a převzetí díla
Opravy komunikací živičný
povrch Sadové náměstí, u Restaurace na Schůdkách, dle požadavku KMČ Svatý
Kopeček.
1. 11. 2012 Vladimír Čech
TSMO a.s. – obchodní zástupce
- zaslaný zápis o převzetí díla – opravy komunikací dle požadavků KMČ č. 25
Olomouc – Svatý Kopeček.
5. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný návrh smlouvy Dohoda o užívání tělocvičny a příslušných prostor ZŠ a
MŠ Olomouc – Svatý Kopeček.
5. 11. 2012 Vlastimil Zamykal spoluvlastník nemovitosti parc. č. 540 v k.ú. Svatý Kopeček
- zaslaný požadavek na opravu místní komunikace na pozemku parc. č. 552/1
v k. ú. Svatý Kopeček v příštím roce.
5. 11. 2012 Mgr. Gabriela Křížková
MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru
- zaslané informace o přijetí žádosti na umístění bankomatu v naší městské části
pod .č. j. SMOL/Maj/22/5023/2012/Výs.
5. ODESLANÁ PÍSEMNÁ KORESPONDECNE:
8. 11. 2012 Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí
oddělení.
- zaslaný zápis mimořádného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 13. 9. 2012.
8. 11. 2012 JUDr. Martin Major SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní
– vedoucí odboru ve věci zaslaného zápisu z mimořádného veřejného jednání
KMČ č. 25 ze dne 13. 9. 2012.
8. 11. 2012 Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí
oddělení.
- přeposlaná korespondence Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní
– vedoucí odboru ve věci zaslaného zápisu z mimořádného veřejného jednání
KMČ č. 25 ze dne 13. 9. 2012.
8. 11. 2012 RNDr. Jan Holpuch Ph. D
SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní
– vedoucí odboru ve věci zaslaného zápisu z mimořádného veřejného jednání
KMČ č. 25 ze dne 13. 9. 2012.
13. 11. 2012 RNDr. Jan Holpuch Ph. D
SMOL – náměstek primátora
- ing. Andrea Steinerová MmOl odbor životního prostředí, odd. péče o zeleň
přeposlaná žádost na odstranění dřevin na pozemku parc .č. 613 v k. ú. Svatý
Kopeček.
15. 11. 2012 Martin Macek
občan
- zaslané informace ve věci možnosti provést pokácení dřevin v naší městské
části.
16. 11. 2012 Karel Bránka
KMČ č. 25 - člen
- zaslaný návrh smlouvy o užívání tělocvičny a příslušejících prostor pro potřeby
TJ Sokol Svatý Kopeček.
20. 11. 2012 Mgr. Gabriela Křížková
MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru
- zaslaný zápis z mimořádného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 13. 9. 2012.
20. 11. 2012 Ing. Andrea Steigerová
MmOl odbor životního prostředí, odd. péče o zeleň
- zaslaná žádost na odstranění dřevin na pozemku parc .č. 613 v k. ú. Svatý
Kopeček.
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6. DOŠLÁ ELEKTRONICKÁ KORESPONDENCE:
1. 11. 2012 JUDr. Zora Krejčí Matice svatokopecká – jednatel
- zaslaná pozvánka na výstavu betlému pro potřeby zveřejnění.
1. 11. 2012 Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení.
- zaslané přeposlané informace o prevenci v oblasti požární ochrany (topná
sezóna)
5.11. 2012 Iva Škríbová MmOl odbor majetkoprávní, odd. maj. řízení a prodeje domů.
- zaslaná odpověď ve věci vyjádření naší KMČ k požadavku
SMOl/Maj/22/2104/2012/Šk
6.11 .2012 Ing. Jana Dokoupilová
MmOl odbor dopravy, oddělení MHD – vedoucí odd.
- zaslané informace o změnách jízdních řádů linek MHD.
6. 11. 2012 Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí
oddělení.
- zaslané informace o akcích CENTRA SEMAFOR se zaměřením pro seniory.
12. 11. 2012 Ing. Jana Dokoupilová
MmOl odbor dopravy, odd. MHD – vedoucí
- zaslané informace o změně provozu MHD v době opravy železničního přejezdu
v ul. U Podjezdu.
14. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný návrh smlouvy o užívání tělocvičny a příslušejících prostor pro potřeby
TJ Sokol Svatý Kopeček.
12. 11. 2012 Mgr. Sabina Kořínková
TSMO a.s. provozovna péče o zeleň - technik
- odpověď ve věci odstranění dřevin na pozemku parc .č. 613 v k. ú. Svatý
Kopeček.
17. 11. 2012 Radek Spurný
MP Olomouc – velitel pořádkové služby pro směnu
- zaslané informace ve věci plánovaného pravidelného setkání předsedů komisí
v operačním pásmu Svatý Kopeček.
23. 11. 2012 Ing. Simona Kladrobová KUOK odbor integrované prevence
- zaslané stanovisko po jednání záměru ,, Parkoviště ZOO Svatý Kopeček „ pro
potřeby zveřejnění občanům naší městské části.
23. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslané informace o zveřejnění dokumentace - stanoviska po jednání záměru
,, Parkoviště ZOO Svatý Kopeček elektronickou formou občanům
25. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslané informace od Českého svazu žen v obci Samotišky o zveřejnění
vánoční výstavy elektronickou formou občanům.
27. 11. 2012 Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- zaslaný dotaz na další postup řešení problematiky budovy a pozemku
fotbalového hřiště.
27. 11.2 012 Jaroslav Bayer- občan
-zaslaný dotaz na další postup v řešení problematiky prodeje pozemku původní
parc. č. 480 v k. ú. Svatý Kopeček.
28. 11. 2012 Jaroslav Šulc
MmOl odbor dopravy, odd. oprav komunikací
- odpověď ve věci dne 28. 11. 2012 zaslaného opakovaného požadavku na
řešení problematiky opravy komunikace ze strany dodavatele prací.
28. 11. 2012 Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslané přeposlané informace ve věci distribuce bezpečnostních náramků
BODYGUARD
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28. 11. 2012 Pavel Snášel
MmOl OVVI, odd. propagace a marketingu – webmaster
- zaslané informace o zveřejnění změny termínu pravidelného veřejného jednání
ze dne 3. 12. 2012 na 14. 12. 2012.

7. ODESLANÁ ELEKTRONICKÁ KORESPONDENCE:
1. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslané pozvánky na 16. pravidelné veřejné zasedání ZMO pro potřeby
zveřejnění občanům naší městské části.
2. 11. 2012 Ing. Michaela Dostálová TSMO a.s. – provozovna péče o zeleň – vedoucí
- zaslaný požadavek na úklid listí na Sadovém náměstí v naší městské části.
3. 11. 2012 1. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslané informace o programu MUO a požadavek na rozeslání všem občanům
do e-mailových schránek.
3. 11. 2012 Ing. Pavel Klásek VISSO spol. s r. o. - projektant
- zaslané informace o účasti zástupců naší KMČ na plánovaném jednání.
4. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslané informace o plánovaném termínu sběrové soboty a požadavek na
zveřejnění občanům naší městské části.
7. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný zápis pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 1. 10. 2012
pro potřeby rozeslání občanům a členům naší komise.
7. 11. 2012 Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí
oddělení.
- zaslaný zápis pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 1. 10. 2012
7. 11. 2012 Pavel Snášel
MmOl OVVI, odd, propagace a marketingu –
webmaster
- zaslaný zápis pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 1. 10. 2012
pro potřeby zveřejnění na webové prezentaci SMOL.
7. 11. 2012 MP Olomouc a PČR obvodní odd. Velká Bystřice
- zaslaný zápis pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 1. 10. 2012
7. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslané i formace ve věci změny jízdních řádů pro potřeby zveřejnění občanům.
7. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslané informace o akcích CENTRA SEMAFOR se zaměřením pro seniory pro
potřeby zveřejnění občanům.
8. 11. 2012 Mgr. Gabriela Křížková
MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru
- zaslaný zápis z mimořádného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 13. 9. 2012.
8. 11. 2012 RNDr. Jan Holpuch Ph. D
SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní
– vedoucí odboru ve věci zaslaného zápisu z mimořádného veřejného jednání
KMČ č. 25 ze dne 13. 9. 2012.
8. 11. 2012 JUDr. Martin Major SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní
– vedoucí odboru ve věci zaslaného zápisu z mimořádného veřejného jednání
KMČ č. 25 ze dne 13. 9. 2012.
12. 11. 2012 Ing. Andrea Steigerová
MmOl odbor životního prostředí, odd. péče o zeleň
- zaslaná žádost na odstranění dřevin na pozemku parc .č. 613 v k. ú. Svatý
Kopeček.
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12. 11. 2012 RNDr. Jan Holpuch Ph. D
SMOL – náměstek primátora
- Ing. Andrea Steigerová MmOl odbor životního prostředí, odd. péče o zeleň
přeposlaná žádost na odstranění dřevin na pozemku parc .č. 613 v k. ú. Svatý
Kopeček.
12. 11. 2012 Ing. Jitka Śtěpánková
MmOl odbor životního prostředí, odd. péče o
zeleň - vedoucí
- Ing. Andrea Steigerová MmOl odbor životního prostředí, odd. péče o zeleň
přeposlaná žádost na odstranění dřevin na pozemku parc .č. 613 v k. ú. Svatý
Kopeček.
12. 11. 2012 Mgr. Sabina Kořínková
TSMO a.s. provozovna péče o zeleň –
technik
- Ing. Andrea Steigerová MmOl odbor životního prostředí, odd. péče o zeleň
přeposlaná žádost na odstranění dřevin na pozemku parc .č. 613 v k. ú. Svatý
Kopeček.
12. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslané informace o změnách provozu linek MHD pro potřeby zveřejnění
občanům.
15. 11. 2012 Martin Macek
občan
- zaslané informace ve věci možnosti provést pokácení dřevin v naší městské
části.
16.11. 2012 Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
Marta Čapková – tajemník
- zaslaný požadavek na zpracování korespondence ve věci pronájmu pozemku
v naší městské části.
16. 11. 2012 Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda, Marta Čapková –
tajemník
členové: Ambrož Radek, Čapková Aneta, Jeřábek Stanislav, Macková Dagmar,
Smékal Tomáš, Ing. Ticháček Vít, Zvěř Evžen.
- zaslaný návrh smlouvy o užívání tělocvičny a příslušejících prostor pro potřeby
TJ
16. 11. 2012 Karel Bránka
KMČ č. 25 – člen
- zaslaný návrh smlouvy o užívání tělocvičny a příslušejících prostor pro potřeby TJ Sokol Svatý Kopeček
16. 11. 2012 Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí
oddělení.
- zaslaný návrh smlouvy o užívání tělocvičny a příslušejících prostor pro potřeby
TJ Sokol Svatý Kopeček
19. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslané informace o pořádání vánoční výstavy Českým svazem žen v obci
Samotišky - pro potřeby zveřejnění občanům.
20. 11. 2012 Ing. Roman Zelenka
SNO a.s. – ředitel společnosti
- zaslaný požadavek na úklid pozemku parc. č. 234 a 237/1 oba v k. ú. Svatý
Kopeček.
20. 11. 2012 RNDr. Jan Holpuch Ph.D
SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 20. 11. 2012 Ing. Roman Zelenka SNO a.s.
– ředitel společnosti - zaslaný požadavek na úklid pozemku parc. č. 234 a 237/1
oba v k. ú. Svatý Kopeček.
20. 11. 2012 RNDr. Ladislav Šnevajs
SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 20. 11. 2012 Ing. Roman Zelenka SNO a.s.
– ředitel společnosti - zaslaný požadavek na úklid pozemku parc. č. 234 a 237/1
oba v k. ú. Svatý Kopeček.
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23. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslané stanovisko po jednání záměru ,,Parkoviště ZOO Svatý Kopeček“ - pro
potřeby zveřejnění občanům.
26. 11. 2012 Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení.
- zaslaný dotaz na možnost přesunutí termínu pravidelného veřejného jednání ze
dne 3. 12. 2012 na 14. 12. 2012.
27. 11. 2012 Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- odpověď ve věci dalšího postupu při řešení problematiky budovy a pozemku
fotbalového hřiště.
27. 11. 2012 Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda, Marta Čapková –
tajemník,
členové: Ambrož Radek, Čapková Aneta, Jeřábek Stanislav, Macková Dagmar,
Smékal Tomáš, Ing. Ticháček Vít, Zvěř Evžen.
- přeposlaná elektronická korespondence od Jaroslava Bayera ze dne 27. 11.
2012
28. 11. 2012 Jaroslav Šulc
MmOl odbor dopravy, odd. oprav komunikací
- zaslaný opakovaný požadavek na řešení problematiky opravy komunikace ze
strany dodavatele prací.
28. 11.2 012 Jaroslav Bayer- občan
- zaslaná odpověď na elektronické korespondenci pana Jaroslava Bayera ze dne
27. 11. 2012.
28. 11. 2012 JUDr. Martin Major SMOL - náměstek primátora
- přeposlaný dotaz na elektronickou korespondenci pana Jaroslava Bayera ze
dne 27. 11. 2012.
28. 11. 2012 JUDr. Martin Major SMOL - náměstek primátora
- přeposlaná odpověď ze dne 28. 11. 2012 na elektronickou korespondenci pana
Jaroslava Bayera ze dne 27. 11. 2012.
28. 11. 2012 RNDr. Iva Lakomá MmOl OVVI detašované pracoviště Olomouc - Svatý
Kopeček
- zaslané poděkování za přeposlanou elektronickou korespondenci od Ing. Karla
Dreiseitla MmOl odbor živ. prostředí odd. odpad. hospodářství – za zaslané
informace ve věci řízeni EIA „ Parkoviště ZOO Svatý Kopeček “
28. 11. 2012 Pavel Snášel
MmOl OVVI, odd. propagace a marketingu – webmaster
- zaslané informace o změně termínu pravidelného veřejného jednání ze dne
3. 12. 2012 na 14. 12. 2012 a požadavek na zveřejnění na webové prezentaci
SMOL.
28. 11. 2012 Jaroslav Šulc
MmOl odbor dopravy, odd. oprav komunikací
- poděkování za pomoc při řešení požadavku ve věci dne 28. 11. 2012 zaslaného
opakovaného požadavku na řešení problematiky opravy komunikace ze strany
dodavatele prací.
29. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný požadavek na zveřejnění akce „ MIKULÁŠ NA SVATÉM KOPEČKU “
29. 11. 2012 MP Olomouc a PČR obvodní odd. Velká Bystřice (dle databáze e-mailových
kontaktů).
- zaslané informace o plánované akci „ MIKULÁŠ NA SVATÉM KOPEČKU “
29. 11. 2012 Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslané informace a požadavek na zveřejnění změny termínu pravidelného
veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 3. 12. 2012 na 14. 12. 2012.
30. 11. 2012 RNDr. Iva Lakomá MmOL OVVI – detašované pracoviště Svatý Kopeček
- zaslané informace a požadavek na zveřejnění změny termínu pravidelného
veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 3. 12. 2012 na 14. 12. 2012 formou
vyhlášení v místním rozhlase v naší městské části.
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30. 11. 2012 Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
Marta Čapková – tajemník,
členové: Ambrož Radek, Čapková Aneta, Jeřábek Stanislav, Macková Dagmar,
Smékal Tomáš, Ing. Ticháček Vít, Zvěř Evžen.
- zaslané informace o změně termínu pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25
ze dne 3. 12. 2012 na 14. 12. 2012.
30. 11. 2012 Karel Bránka
KMČ č. 25 – člen
- zaslané informace o změně termínu pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25
ze dne 3. 12. 2012 na 14. 12. 2012.

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin
Příští schůze KMČ č. 25 bude dne 7. 1. 2013 v 19:00 hodin
Zapsala dne: 14. 12. 2012 Marta Čapková
Zpracoval dne: 15. 1. 2013 Jan Řehák
Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák
Na Svatém Kopečku dne 18. 1. 2013
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