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 7. 1. 2013
zahájení jednání v 19:00 hod.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:
Ambrož Radek
Bránka Karel
Čapková Aneta
Čapková Marta
Černý Stanislav, Ing.
Řehák Jan
Smékal Tomáš
Ticháček Vít, Ing.
Zvěř Evžen

- asistentka předsedy KMČ
- tajemník KMČ
- místopředseda KMČ
- předseda KMČ

OMLUVENI:
Jeřábek Stanislav
Macková Dagmar
1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ:
Hlášení v měsíci prosinci proběhlo dle aktuálních potřeb.
V měsíci prosinci byli navštíveni tito jubilanti:
Paní Aloisie Prášilová
Pan Karel Tomančák
2. PROJEDNÁVANÁ PROBLEMATIKA:
1) Jednání naší komise byla přítomna paní Josefa Finková, která přijala pozvání ze strany
předsedy KMČ č. 25 a to s ohledem na skutečnost, že byla znovu opakovaně projednávána
problematika pronájmu či prodeje pozemku v majetku SMOL. Tato věc již byla řešena na
jednání KMČ dne 5. 11. 2012.
KMČ č. 25 zaslala na MmOl odbor majetkoprávní dne 12. 12. 2012 elektronicky a dne 18. 12.
2012 písemně vyjádření na základě předchozí korespondence - písemné žádosti MmOl
odboru majetkoprávního ze dne 20. 9. 2012 pod č. j. SMOL/Maj/22/4596/2012/Pr. – o sdělení
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stanoviska k prodeji, případně pronájmu majetku statutárního města Olomouce ve věci
plánovaného prodeje či pronájmu části pozemku parc. č. 610 v k. ú. Svatý Kopeček, žadatele
Josefy Finkové, 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.
Místopředseda KMČ informoval o předchozím osobním jednání na MmOl odboru
majetkoprávním dne 17. 12. 2012, kdy došlo k částečnému upřesnění místa, které má být
předmětem pronájmu nebo prodeje. Ostatním členům byla také předložena orientační mapka
s nákresem přesnější výměry plochy, která má být součástí předmětného pronájmu.
KMČ č. 25 dále dne 17. 12. 2012 na základě žádosti obdržela písemnou korespondenci –
zápis z jednání konaného dne 17. 9. 2012 ve věci užívání pozemku parc. č. 610 v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc.
Bylo provedeno hlasování, kdy KMČ č. 25 vyjadřuje souhlas pouze s pronájmem výše
uvedeného pozemku v majetku SMOL.
Místopředseda KMČ pan Ing. Stanislav Černý o tomto stanovisku bude dále písemně
informovat MmOl odbor majetkoprávní.
2) Paní Josefa Finková dále vznesla poznatek k průjezdnosti vozidel (překračování rychlosti)
v ul. Darwinova a dotaz na možnost umístění zpomalovacích pásů na této místní komunikaci.
Předseda KMČ vysvětlil, že již dle předchozích poznatků občanů bude zaslán požadavek na
možnost umístění informativního nerepresivního !! radaru Viasis 3000 a to v obou směrech a
to v zimním i letním období pro porovnání výstupních dat. Získané informace poslouží
případně v dalším jednání ve věci řešení překračováni rychlosti na této komunikaci.
3) KMČ č. 25 upozorňuje na nedostatky v oblasti správy budovy pošty na Sadovém náměstí v
oblastech každodenního provozu této nemovitosti.
4) KMČ č. 25 informuje, že v poštovní schránce, která je využívána v budově pošty pro
potřeby korespondence mezi občany a naší komisí, byly nalezeny klíče s čipem od automobilu
značky OPEL s klíčenkou pro dálkové zamykání dveří. Klíče byly odevzdány na MmOl
oddělení ztrát a nálezů, Dolní náměstí, Olomouc.
5) KMČ č. 25 projednávala problematiku bezprostředně spojenou s naší městskou částí
v oblasti práce naší KMČ z pohledu některých občanů, na složení komise a názoru členů RMO
na fungování KMČ č. 25, a to ať již jednotlivých členů nebo komise jako celku.
Na základě skutečnosti, kdy dne 14. 11. 2012 proběhlo pravidelné 16. veřejné zasedání
zastupitelstva města Olomouce za přítomnosti mimo jiné i občanů naší městské části, kteří
v závěru zasedání vyjádřili svá stanoviska při řešení majetkoprávní problematiky spojené
bezprostředně se Svatým Kopečkem a dále také jeden z občanů s některými členy RMO
k práci KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček. O těchto věcech komise občany a to zcela
objektivně informovala formou zveřejnění výtahu zápisu výše uvedeného jednání (strana 4, 5,
6) na vývěsce naší komise na Sadovém náměstí v naší městské části, dále rozesláním do
jednotlivých e-mailových schránek, zveřejněním na FB profilu KMČ č. 25 a také písemnou
formou na veřejně přístupných místech na Svatém Kopečku.
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Na základě statutu a jednacího řádu byl předseda KMČ požádán členy naší komise k vyvolání
veřejného mimořádného jednání, kdy jak se komise shodla, jediným bodem programu bude
problematika spojená s prací komise jako celku, prací jednotlivých členů a předsedy KMČ a
věcí s tím bezprostředně souvisejících.
Členové komise tedy požadují ze strany předsedy a místopředsedy oficiálně oslovit písemně
primátora SMOL pana Martina Novotného s požadavkem na osobní setkání s občany a členy
KMČ č. 25 na výše uvedeném plánovaném mimořádném veřejném jednání. Součástí
korespondence vedené na pana primátora bude také další požadavek na přizvání členů RMO
a to konkrétně pana RNDr. Jana Holpucha Ph.D. – náměstka primátora SMOL (MmOl OVVI –
komise městských částí ve své gesci), pana JUDr. Martina Majora – náměstka primátora
SMOL, pana Ing. Ivo Vlacha – náměstka primátora SMOL, tedy těch členů RMO, kteří se
veřejně vyjádřili k práci naší KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček na výše uvedeném
zasedání zastupitelstva města Olomouce a také z části i někteří z nich v médiích.
Dále bude vedena samostatná korespondence – pozvánka členům RMO panu Ing. Janu
Dostálovi, který má ve své patronaci naší komisi a panu RNDr. Ladislavu Šnevajsovi –
náměstku primátora SMOL, který nejvíce spolupracuje s naší komisí při řešení jednotlivých
požadavků a potřeb svatokopeckých občanů a je s naší komisí nejvíce v pracovním kontaktu.
Dále budou písemně osloveni předsedové klubu zastupitelů a to všech politických uskupení
zastoupených v zastupitelstvu SMOL s požadavkem na přítomnost při jednání z důvodu
objektivního informování všech dalších členů ZMO.
O těchto výše uvedených krocích bude informováno vedení MmOl OVVI jako všem KMČ
nadřízený odbor a na jednání bude přizván Mgr. Vladimír Puhač - MmOl OVVI jako vedoucí
oddělení DP a KMČ.
Na základě četných dotazů, a to nejen občanů naší městské části, informoval předseda KMČ
č. 25 všechny přítomné o skutečnosti, že do dnešního dne KMČ č. 25 Olomouc – Svatý
Kopeček neobdržela ze strany vedení SMOL žádná (ať již pozitivní či spíše v tomto případě
negativní) stanoviska o činnosti jednotlivých členů KMČ č. 25 nebo komise jako celku. Naši
členové se o těchto skutečnostech negativního pohledu občanů a členů RMO na naši práci
informují pouze v počátku ze strany médií (denní tisk) a hlavně tedy také z výše uvedeného
zápisu zasedání zastupitelstva města Olomouce, což považují předseda i ostatní členové
komise za zcela neprofesionální a nevhodný přístup ze strany vedení SMOL s ohledem na
skutečnost nemožného oficiálního vyjádření k této věci dotčených členů komise a komise jako
celku.
Členové komise považují za zcela klíčové a důležité, aby byly všichni občané ale i ostatní
členové rady města Olomouce a zastupitelstva města Olomouce informováni o věcech, které
byly veřejně interpretovány na výše uvedeném jednání zastupitelstva města Olomouce a aby
byly některé skutečnosti ze strany vedení SMOL řádně občanům a také členům KMČ č. 25
vysvětleny a to je právě hlavní důvod pro vyvolání veřejného jednání naší komise !!
Předseda KMČ tímto sděluje, že skutečnost, kdy jsou veřejně ať již formou mediálních zpráv
nebo na jednáních vedení SMOL (ZMO) projednávány záležitosti týkající se personálních věcí
v naší KMČ a občané jsou dle jeho názoru informovaní ne zcela objektivně a jednostranně,
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poškozuje všechny členy komise bez rozdílu a to jak v profesním tak bohužel i v osobním
životě, což považuje za velice závažné.
6)
Místopředseda KMČ pan Ing. Stanislav Černý sdělil požadavek paní Zdenky Tomanové
na častější svoz komunálního odpadu v zimních měsících v jiném režimu než čtrnácti dnů.
Tajemník KMČ č. 25 paní Marta Čapková bude dále jednat v této věci s žadatelkou.
7)
Člen komise pan Ing. Vít Ticháček vznesl poznatek a připomínku k časové prodlevě při
zveřejňování jednotlivých zápisů a dále připomínku k obsáhlému rozsahu jednotlivých zápisů.
Doporučil obsah zápisu zestručnit, popřípadě vyřešit formou přílohy.
Předseda komise vysvětlil všem přítomným, že zápis bude zveřejňován v řádném termínu
(tedy dle jednacího řádu sedm dnů po uskutečnění řádného pravidelného či mimořádného
jednání), avšak současně nebude rozsah zápisu měněn s ohledem na vyjednávání
jednotlivých problematik spojených s naší městkou částí, kdy při četných žádostech –
korespondencích vedených na jednotlivé odbory MmOl právě zápis komise slouží jako dosti
podstatný podpůrný prostředek při vedení korespondence a vše je tedy doloženo a
archivováno pro případné další jednání a to také v budoucnosti, např. v dalších volebních
obdobích.
Předseda KMČ dále informuje, že od samého počátku jeho působení ve funkci předsedy
dochází k podrobnému zveřejňování všech věcí spojených s činností komise tak, aby občan
byl o práci komise a průběhu řešení jednotlivých problematik objektivně a dokonale
informován.
Dále upozornil na skutečnost, že dle jednacího řádu KMČ je osobně zodpovědný za jak
zveřejňování zápisu, tedy i v tomto případě opakované porušování jednacího řádu v oblasti
časové prodlevy při zveřejnění, tak také za výstupní informace - obsah, který je veřejnosti
předkládán. Proto také právě často opakovaně dochází ke zveřejnění zápisu s větším
textovým obsahem.
KMČ č. 25 Olomouc - Svatý Kopeček od počátku tohoto volebního období postupně provádí
také informovanost občanů formou zveřejňování na FB profilu. Komise dále využívá dobře
zavedený systém rozesílaní informací formou elektronické korespondence, tedy zasílání do
jednotlivých e-mailových schránek z databáze, kterou komise disponuje a postupně rozšiřuje.
Tato výše uvedená činnost je ze strany komise (zejména tajemníka paní Marty Čapkové a
členky slečny Anety Čapkové) vykonávána zcela dobrovolně a nad rámec zákonných
povinností, které komisi ukládá jednací řád schválený RMO, proto jsou svatokopečtí občané
zcela nadstandardně informováni například o akcích v oblasti volnočasových aktivit, zejména
sportovního a kulturního dění nejen v naší městské části.
Komise v této databázi disponuje kontakty pouze občanů, kteří mají zájem o tyto informace a
ne tedy, že jsou tyto věci občanům vnucovány.
8) Místopředseda KMČ č. 25 Ing. Stanislav Černý vznesl dotaz na předsedu KMČ ohledně
průběhu již iniciovaného jednání ve věci budoucího využití pozemku a budovy fotbalového
hřiště a dalšího postupu ze strany SMOL.
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Předseda KMČ tímto informuje všechny občany, že v průběhu prosince 2012 navštívil osobně
dne 17. 12. 2012 sekretariát členů RMO, kdy tuto záležitost s vyvoláním jednání
připomínkoval, dále také jednal telefonicky dne 21. 12. s panem RNDr. Ladislavem
Šnevajsem, náměstkem primátora SMOL, který vysvětlil, že problematika bude řešena
v počátku roku 2013 s ohledem na časovou zaneprázdněnost členů RMO, kteří jsou touto
problematikou pověřeni k dalšímu jednání.
9) 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. O tomto již komise informovala v minulých zápisech.
KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček po ukončení jednání obdržela kopii písemného
vyjádření účastníků tohoto jednání (občanů nejen naší městské části). Tato dokumentace
s průvodním dopisem byla zaslána elektronicky dne 17. 12. 2012 a písemně dne 18. 12. 2012
panu Martinu Novotnému - primátorovi SMOL a dále elektronicky i písemně přeposlána
(rozdělovník) dotčeným členům RMO a vedení MmOl odboru majetkoprávního a odboru
životního prostředí (viz. archiv korespondence KMČ č. 25).
10) KMČ č. 25 informuje, že byla zrealizována oprava komunikace v ul. Radíkovská parc. č.
513 v k. ú. Svatý Kopeček na základě předchozích opakovaných žádostí naší komise a tím
řešeno zatékání do nemovitosti v soukromém vlastnictví parc. č. 516 v k. ú. Svatý Kopeček.
Dle prvotních poznatků byla oprava provedena nevhodně, jelikož nebyl zcela dořešen odvod
dešťové vody.
11) Dne 8. 1. 2013 proběhne kontrolní informativní schůzka za účasti členů naší KMČ č. 25
pana Jana Řeháka a pana Ing. Stanislava Černého a pracovníka MmOl odboru dopravy, odd.
oprav komunikací pana Jaroslava Šulce a Vladimíra Čecha ze společnosti TSMO a.s. –
obchodní zástupce ve věci obměny povrchu místní komunikace v okolí sousoší sv. Jana
Nepomuckého na Sadovém náměstí v naší městské části, kde bude provedeno vyměření
ploch pro další možné zpracování kalkulace těchto prací. Dále bude řešena problematika
špatně zrealizované akce v ul. Radíkovská - oprava místní komunikace parc. č. 513 v k. ú.
Svatý Kopeček a s tím spojené zatékání do budovy parc. č. 516 v soukromém vlastnictví.
12) Předseda KMČ č. 25 rozpracoval a zaslal dne 19. 12. 2012 elektronicky na MmOl OVVI
seznam docházky a mezd členům KMČ č. 25 za druhé pololetí roku 2012 pro potřeby
vyplacení v počátku roku 2013.
Předseda KMČ informoval o možné změně odměňování členů jednotlivých komisí za práci,
kdy dle předběžných informací s MmOl OVVI RMO zvažuje provést změnu ve statutu a
jednacím řádu KMČ, kdy opět bude možné ze strany jednotlivých předsedů na základě této
změny zasahovat nad rámec běžného ohodnocení za účast na jednání do odměn jednotlivým
členům a to ve spolupráci a po konzultaci s MmOl OVVI jako přímo nadřízeným odborem
KMČ.
13) Tajemník KMČ č. 25 paní Marta Čapková po konzultaci s MmOl OVVI oddělení DP a
KMČ informovala o nemožnosti profinancovat pronájem tělocvičny a příslušejících prostor ZŠ
Olomouc – Svatý Kopeček pro potřeby TJ Sokol Svatý Kopeček s ohledem na změnu
podmínek v režimu přerozdělování finančních prostředků v jednotlivých rozpočtových
kapitolách SMOL. Dále byl na základě doporučení MmOl OVVI zvolen postup zpracování
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žádosti a získání příspěvku formou grantu na podporu sportovního vyžití z jiných rozpočtových
kapitol SMOL.
Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje paní Martě Čapkové za činnost při aktuálním řešení této
problematiky – finanční podpory sportovních sdružení s ohledem zejména na malé sportovce
z řad občanů nejen Svatého Kopečka. Dále předseda KMČ považuje osobně za velice nutné
informovat občany, že paní Marta Čapková a to nejen tyto věci v oblasti podpory
volnočasových zejména sportovních aktivit na Svatém Kopečku (v tomto konkrétním případě
tedy možnost proplacení pronájmu výše uvedených prostor) vykonává zcela nad rámec
povinností vyplývajících z členství v KMČ č. 25 a ve svém vlastním osobním volnu a to již
dlouhodobě několik desítek let !!
14) Dne 14. 1. 2013 proběhne za účasti členů naší komise pana Ing. Stanislava Černého,
Evžena Zvěře a Jana Řeháka jednání na MmOl odboru živ. prostředí, odd. vodního
hospodářství ve věci řešení problematiky připojení na kanalizační stokovou síť jednotlivých
uživatelů a věcmi s tímto bezprostředně souvisejícími.
Předseda KMČ č. 25 opakovaně upozorňuje všechny občany naší městské části, že dle
poznatků a připomínek ať již členů komise nebo občanů, není tato problematika stále
dořešena a bude tedy požadováno provedení kontroly napojení jednotlivých uživatelů
kanalizační a stokové sítě
15) KMČ č. 25 dne 3. 12. 2012 obdržela od občanů naší městské části požadavek na
úpravu dřevin na pozemku parc. č. 552/1 v k. ú. Svatý Kopeček (plocha v okolí bytovek)
předseda KMČ zaslal odpověď s vysvětlením, že komise již do údržby zeleně na tomto
pozemku nebude s ohledem na správce pozemku tedy UZSVM jakkoliv zasahovat tak, jak již
komise informovala v minulosti v zápisech z jednání.
16) KMČ č. 25 informuje, že plánovaná realizace provizorní opravy zídky u svatokopeckého
Hospice se s ohledem na zimní období odkládá na čas jarních měsíců 2013. Dodavatel prací
již zaslal na MmOl OVVI předběžný rozpočet na realizaci této akce cca. ve výši 18 000 .včetně DPH. Dle předchozího jednání bude tato akce profinancována z části rozpočtové
kapitoly MmOl OVVI odd. DP a KMČ a dále bude akce poměrnou částí dofinancována ze
strany pravděpodobně čtyř nebo pěti svatokopeckých kramářů. Na tuto akci již byla vystavena
ze strany MmOl OVVI objednávka na realizaci, avšak právě s ohledem na zimní období a
nemožnost realizace byla akce pozastavena (storno objednávky).
17) KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci ve věci odstranění náletových dřevin
na ploše v majetku SMOL v ul. Pod Hvězdou parc. č. 613 v k. ú. Svatý Kopeček s požadavkem
na zjištění podrobností ve věci výsadby těchto dřevin v minulosti. KMČ bude žádat opakovaně
o odstranění těchto dřevin s ohledem na skutečnost, že se jedná o pozemek v majetku SMOL,
ne tedy v soukromém vlastnictví !!
18) KMČ č. 25 obdržela z MmOl odboru školství seznam jubilantů – občanů naší městské
části na rok 2013. Tajemnice KMČ č. 25 požádala ostatní členy komise o pomoc při zajišťování
osobních návštěv u jednotlivých jubilantů s ohledem na již tak dosti značnou časovou
vytíženost členů komise slečny Anety Čapkové a Radka Ambrože v této pracovní oblasti pro
naší městskou část. Věc bude ze strany Marty Čapkové řešena individuálně s ostatními členy
komise dle rozpracovaného plánu návštěv jednotlivých občanů v tomto roce.
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19) Předseda KMČ č. 25 obdržel elektronickou korespondenci z vedení MP Olomouc ve
věci upřesnění v problematice rušení nočního klidu a požadavek na zveřejnění právního
rozboru s ohledem na doplnění zápisu jednání naší komise ze dne 1. 10. 2012 (projednávaná
problematika bod č. 21). Jedná se o právní rozbor JUDr. Marie Trubákové MmOl odbor správy,
oddělení přestupkových řízení.
Dle § 47 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona lze za rušení nočního klidu postihnout
pouze fyzickou nepodnikající osobu. V daném případě není třeba provádět měření hluku,
ale postačuje subjektivní posouzení svědků, popř. strážníků MPO.
V případě konání tanečních zábav nelze podle tohoto ustanovení postihnout organizátora akce, ale pouze konkrétní osobu, která buď pouštěla reprodukovanou hudbu, nebo která sama
provozovala živou hudbu (v tomto případě se ovšem nesmí jednat o osobu, která hudbu provozuje jako OSVČ na smlouvu).
Provozovatele by mohla postihnout Krajská hygienická stanice podle § 29 odst. 1 písm. o)
přestupkového zákona. V tomto případě je však třeba provést měření hladiny hluku.
Závěrem tedy uvádím, že nelze zobecňovat výsledek jednoho přestupkového řízení.
Současně předseda KMČ informuje, že v situaci, kdy je proti němu či i jiným členům KMČ
vedeno správní či případě trestní řízení, považuje za nutné o tomto informovat jak ostatní
členy komise, tak také zejména občany, tedy to byl také jediný důvod zveřejnění v zápisu
jednání KMČ č. 25 ze dne 6. 8. 2012 na počátku vedení správního řízení a dne 1. 10. 2012
v zápisu jednání KMČ č. 25 po ukončení (zastavení) správního řízení.
20) KMČ č. 25 tímto děkuje strážníkům vykonávajícím pravidelně službu v naší městské
části paní Zdeně Valeriánové a panu Tomáši Arnoštovi za dohled nad dodržováním veřejného
pořádku v noční směně dne 24.12. – 25.12 2012 v operačním pásmu Svatého Kopečka a
přilehlých městských částí a také zejména při slavnostní půlnoční bohoslužbě a dále
strážníkům panu Jaromíru Hynkovi a Ladislavu Přidalovi v noční směně v operačním pásmu
Svatého Kopečka a přilehlých městských částí při silvestrovských oslavách dne 31. 12. 2012 –
1. 1. 2013.
21) KMČ č. 25 obdržela informace - pozvánku pro občany naší městské části na
Svatoštěpánský koncert konaný dne 26. 12. 2012. Informace byly zveřejněny na vývěsce naší
komise na Sadovém náměstí, rozeslané občanům do e-mailových schránek a také zveřejněny
na Facebookovém profilu KMČ č. 25.
22) Dne 5. 12. 2012 proběhla akce MIKULÁŠ NA SVATÉM KOPEČKU pořádaná Maticí
svatokopeckou ve spolupráci s Farním úřadem Svatý Kopeček a svatokopeckými kramáři.
Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje všem členům komise za uvolnění příspěvku na
profinancování této akce, Matici svatokopecké za výbornou organizaci a financování a dále
všem sponzorům, jmenovitě paní Miladě Lachové, Marii a Lucii Krejčiříkovým, MUDr. Tomáši
Benešovi a Edvardu Benešovi, Miroslavu Černému, Pavlu Povýšilovi, majitelům Restaurantu U
Macků a provozovatelům Lachovy cukrárny paní Miroslavě Dušičkové a panu Franku
Philippovy Bertramovi.
Zvláštní poděkování patří:
panu Zdeňku Benešovi

- BENEŠOVA CUKRÁŘSKÁ VÝROBNA
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23) KMČ č. 25 zaslala požadavek na zveřejnění zápisu z jednání – místního šetření ve věci
pronájmu majetku statutárního města Olomouce 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. Místní
šetření v této věci proběhlo právě dne 10. 10. 2012 za účasti všech zainteresovaných stran,
tedy dotčených odborů MmOl, žadatelů a zástupce naší komise pana Ing. Stanislava Černého.
Tato dokumentace byla vyžádána pro potřeby seznámení se s obsahem a uložení v archivu
naší KMČ.
24) KMČ č. 25 informuje, že s účinností od počátku roku 2013 se termín hodů na Svatém
Kopečku trvale přesouvá z dosavadní první neděle v měsíci červenci na první neděli
následující po 31. květnu (pokud toto datum připadne na neděli, pak tedy na 31. května).
Důvodem této úpravy termínu svatokopeckých hodů je skutečnost, že od roku 1669 se svátek
Navštívení Panny Marie, tedy den patrocinia svatokopecké baziliky (dříve slavený 2. července)
slaví 31. května, navíc bude zachována jistá časová kontinuita mezi termíny hodů v okolních
místech (obcích, městských částech) spadajících do naší farnosti. Věříme, že tato změna
nezpůsobí občanům Svatého Kopečka žádné problémy.
Tato věc byla řešena po odborné konzultaci Farního úřadu, Matice svatokopecké a o této věci
byl informován a přizván k projednání předseda naší komise (pravidelné jednání Matice
svatokopecké).
25) Předseda KMČ č. 25 telefonicky upomínkoval u společnosti OSA (ochranný svaz
autorský) nedořešenou problematiku úhrady poplatků za autorská práva při pořádání
hodových slavností – prezentaci dechové hudby v roce 2012. V této věci byl předseda již
v červenci 2012 kontaktován obchodním zástupcem této společnosti, avšak věc nebyla dále
ze strany OSA dořešena.
26) KMČ č. 25 elektronicky zaslala dne 21. 12. 2012 na MmOl OVVI, oddělení DP a KMČ
rozpracovaný seznam termínů pravidelných veřejných jednání pro rok 2013 z důvodu potřeby
dalšího zveřejňování všem občanům SMOL v tisku a webových prezentacích.
27) KMČ č. 25 děkuje Farnímu úřadu Svatý Kopeček, Matici svatokopecké o.s. , TJ Sokol
Svatý Kopeček, SK Kopeček o.s. ale i jednotlivcům z řad občanů za práci v minulém roce
v oblasti organizace volnočasových, zejména kulturních a sportovních akcí pro dospělé i děti
v naší městské části.
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

4. DOŠLÁ PÍSEMNÁ KORESPONDENCE:
17. 12 :2012

Ing. Michaela Kličková MmOl odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízení a prodeje domů.
- zaslaný zápis z jednání ze dne 17. 9. 2012 ve věci možného pronájmu nebo prodeje pozemku
parc. č. 610 v k. ú. Svatý Kopeček.
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5. ODESLANÁ PÍSEMNÁ KORESPONDECNE:
10. 12. 2012

10. 12. 2012
10. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012
30. 12. 2012

Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslaný předběžný rozpočet od dodavatele prací na realizaci opravy zídky u svatokopeckého
Hospice.
Ing. Roman Zelenka
SNO a.s. – ředitel společnosti.
- zaslaná žádost o úklid a údržbu na pozemcích parc. č. 234 a 237/1 oba v k. ú. Svatý Kopeček.
RNDr. Jan Holpuch Ph. D
SMOL náměstek primátora
- přeposlaná korespondence - žádost o úklid a údržbu na pozemcích parc. č. 234 a 237/1 oba
v k. ú. Svatý Kopeček.
Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru
- zaslané vyjádření komise k problematice pronájmu pozemku v naší městské části pod č. j.
SMOl/Maj/22/4596/2012/Pr.
Lukáš Přidal
MmOl odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízeni a prodeje domů
- přeposlaná korespondence ze dne 12. 12. 2012 Mgr. Gabriela Křížková
MmOl odbor
majetkoprávní – vedoucí odboru - vyjádření komise k problematice pronájmu pozemku v naší
městské části pod č. j. SMOl/Maj/22/4596/2012/Pr.
JUDr. Martin Major
SMOL - náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 12. 12. 2012 Mgr. Gabriela Křížková
MmOl odbor
majetkoprávní – vedoucí odboru - vyjádření komise k problematice pronájmu pozemku v naší
městské části pod č. j. SMOl/Maj/22/4596/2012/Pr
RNDr. Jan Holpuch Ph. D
SMOL náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 12. 12. 2012 Mgr. Gabriela Křížková
MmOl odbor
majetkoprávní – vedoucí odboru - vyjádření komise k problematice pronájmu pozemku v naší
městské části pod č. j. SMOl/Maj/22/4596/2012/Pr
Martin Novotný
SMOL- primátor
- zaslané vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru
integrované prevence ze dne 16. 10. 2012.
RNDr. Ladislav Šnevajs SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor
vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012.
RNDr. Jan Holpuch Ph. D
SMOL - náměstek primátora
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor
vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012.
JUDr. Martin Major
SMOL - náměstek primátora
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor
vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor
vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012.
RNDr. Petr Loyka Csc. MmOl odbor životního prostředí - vedoucí odboru
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor
vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012.
Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor
vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslaný seznam skladeb dechové hudby Dolanka pro potřeby dalšího jednání s OSA.
Karel Bránka
KMČ č. 25 -člen
- zaslaný výtah textu zápisu ze zasedání ZMO ze dne 14. 11. 2012 pro potřeby informovanosti
člena KMČ č. 25 o zveřejnění všem občanům.

6. DOŠLÁ ELEKTRONICKÁ KORESPONDENCE:
3. 12. 2012
3. 12. 2012

Věra Bozděchová
občan
- zaslaný požadavek na úpravu dřevin v naší městské části.
Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
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-

-

-

-

-

-

4. 12 2012

7. 12. 2012

7.12. 2012
11. 12. 2012

12. 12. 2012

13 12. 2012
13. 12. 2012

13. 12. 2012

13. 12. 2012

- zaslané informace o činnosti klubovny pro seniory za měsíc listopad.
Ing. Andrea Steigerová MmOl odbor živ. prostředí, odd. péče o zeleň
- zaslaný požadavek na zjištění informací ve věci výsadby dřevin v minulosti na pozemku parc .č.
613 v k. ú. Svatý Kopeček.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslané informace o odměňování členů komisí v závislosti na možné změně jednacího řádu
KMČ.
Marie Romanovská
MmOl odbor školství, sbor pro občanské záležitosti
- zaslaný seznam jubilantů občanů městské části Svatý Kopeček
Bc. Markéta Moničová , Jambová MmOl OVVI – odd. DP a KMČ
- přeposlaná korespondence objednávka dodavateli prací na realizaci opravy zídky u
svatokopeckého Hospice.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslané informace o provedení storna objednávky dodavateli prací na realizaci opravy zídky u
svatokopeckého Hospice.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslaná objednávka prací TSMO a.s. na měsíc prosinec 2012
Pavlína Skládalová
MmOl odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízení a prodeje
domů.
- zaslaný zápis z místního šetření ze dne 10. 10. 2012 ve věci pronájmu části pozemku parc. č.
611 pod. č. j. SMOL/Maj/22/4596/2012/Pr.
Mgr. Peter Horváth
MP Olomouc – zástupce ředitele
- zaslaná korespondence JUDr. Marie Trubková – právní rozbor § 47 odst. 1 písm. b)
přestupkového zákona
Věra Bozděchová
občan
- zaslané poděkování za informace ve věci dalšího postupu při řešení problematiky úpravy dřevin
v naší městské části.

7. ODESLANÁ ELEKTRONICKÁ KORESPONDENCE:
3. 12. 2012
8. 12. 2012

9. 12. 2012

9. 12. 2012

9. 12. 2012

9. 12. 2012
9. 12. 2012

9. 12. 2012

9. 12. 2012

12. 12. 2012

12. 12. 2012

Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaná pozvánka na 17. zasedání ZMO pro potřeby zveřejnění občanům.
Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaná pozvánka na Svatoštěpánský koncert dne 26. 12. 2012 pro potřebu zveřejnění
občanům.
Mgr. Sabina Kořínková TSMO a.s., provozovna péče o zeleň - technik
- přeposlaná korespondence ze dne 3. 12. 2012 od Věry Bozděchové
- zaslaný požadavek na úpravu dřevin v naší městské části.
Ing. Andrea Steigerová MmOl odbor živ. prostředí, odd. péče o zeleň
- přeposlaná korespondence ze dne 3. 12. 2012 od Věry Bozděchové
- zaslaný požadavek na úpravu dřevin v naší městské části.
Ing. Jitka Śtěpánková MmOl odbor živ. prostředí, odd. péče o zeleň
vedoucí oddělení
- přeposlaná korespondence ze dne 3. 12. 2012 od Věry Bozděchové
- zaslaný požadavek na úpravu dřevin v naší městské části.
Věra Bozděchová
občan
- odpověď na zaslaný požadavek ze dne 3. 12. 2012 na úpravu dřevin v naší městské části.
Ing. Jitka Śtěpánková MmOl odbor živ. prostředí, odd. péče o zeleň
vedoucí oddělení
- přeposlaná korespondence - odpověď ze dne 9. 12. 2012 na zaslaný požadavek ze dne 3. 12.
2012 na úpravu dřevin v naší městské části.
Ing. Andrea Steigerová MmOl odbor živ. prostředí, odd. péče o zeleň
- přeposlaná korespondence odpověď ze dne 9. 12. 2012 na zaslaný požadavek ze dne 3. 12.
2012 na úpravu dřevin v naší městské části.
Mgr. Sabina Kořínková TSMO a.s., provozovna péče o zeleň - technik
- přeposlaná korespondence odpověď ze dne 9. 12. 2012 na zaslaný požadavek ze dne 3. 12.
2012 na úpravu dřevin v naší městské části.
Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru
- zaslané vyjádření komise k problematice pronájmu pozemku v naší městské části pod č. j.
SMOl/Maj/22/4596/2012/Pr.
Lukáš Přidal
MmOl odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízení a prodeje domů
- přeposlaná korespondence ze dne 12. 12. 2012 Mgr. Gabriela Křížková
MmOl odbor
majetkoprávní – vedoucí odboru - vyjádření komise k problematice pronájmu pozemku v naší
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12. 12. 2012

12. 12. 2012

12. 12. 2012

17.12. 2012

17. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012

18. 12. 2012

19. 12. 2012

19.12 2012

19. 12. 2012

19. 12. 2012

19. 12. 2012
19. 12. 2012

19. 12. 2012

21. 12. 2012

30. 12. 2012

30. 12. 2012

městské části pod č. j. SMOl/Maj/22/4596/2012/Pr.
RNDr. Jan Holpuch Ph. D
SMOL náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 12. 12. 2012 Mgr. Gabriela Křížková
MmOl odbor
majetkoprávní – vedoucí odboru - vyjádření komise k problematice pronájmu pozemku v naší
městské části pod č. j. SMOl/Maj/22/4596/2012/Pr
JUDr, Martin Major
SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 12. 12. 2012 Mgr. Gabriela Křížková
MmOl odbor
majetkoprávní – vedoucí odboru - vyjádření komise k problematice pronájmu pozemku v naší
městské části pod č. j. SMOl/Maj/22/4596/2012/Pr
Lukáš Přidal
MmOl odbor majetkoprávní, odd. majetkových řízeni a prodeje domů
- zaslané kontaktní údaje na místopředsedu KMČ č. 25 Ing. Stanislava Ćerného dle předchozího
tel. hovoru.
Martin Novotný
SMOL- primátor
- zaslané vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru
integrované prevence ze dne 16. 10. 2012.
Ing. Stanislav Černý, Evžen Zvěř
KMČ č. 25 – členové
- zaslané informace ve věci termínu plánovaného setkání se zástupci MmOl odboru živ. prostředí,
odd. vodního hospodářství.
Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný požadavek na zveřejnění zápisu jednání ZMO ze dne 14. 11. 2012 formou rozeslání do
e-mailových schránek všem občanům.
RNDr. Ladislav Šnevajs SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012.
RNDr. Jan Holpuch Ph. D
SMOL náměstek primátora
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012.
ing. Simona Kladrobová KÚOK odbor životního prostředí a zemědělství, odd. integrované
prevence
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012
Mgr. Radomír Studený KÚOK odbor životního prostředí a zemědělství, odd. integrované
prevence – vedoucí oddělení
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012
JUDr. Martin Major
SMOL - náměstek primátora
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslaný seznam mezd členů KMČ č. 25 za druhé pololetí roku 2012
RNDr. Petr Loyka Csc. MmOl odbor životního prostředí - vedoucí odboru
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012.
Mgr. Gabriela Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru
- přeposlaná elektronická korespondence ze dne 17. 12. 2012 Martin Novotný SMOL – primátor vyjádření občanů nejen naší městské části ve věci veřejného jednání KÚOK odboru integrované
prevence ze dne 16. 10. 2012.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- zaslaný rozpracovaný seznam pravidelných jednání KMČ č. 25 pro potřeby informování MmOl
OVVI a dalšího zveřejnění.
Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- zaslaný požadavek na zveřejnění výtahu zápisu veřejného pravidelného zasedání ZMO ze dne
14. 11. 2012. občanům nejen naší městské části.
Ing. Jan Dostál
RMO - člen
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- přeposlaná korespondence ze dne 30. 12. 2012
Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- zaslaný požadavek na zveřejnění výtahu zápisu veřejného pravidelného zasedání ZMO ze dne
14. 11. 2012. občanům nejen naší městské části.
Mgr. Vladimír Puhač
MmOl OVVI, odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 12. 2012
Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- zaslaný požadavek na zveřejnění výtahu zápisu veřejného pravidelného zasedání ZMO ze dne
14. 11. 2012. občanům nejen naší městské části.
RNDr. Ladislav Šnevajs
SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 12. 2012
Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- zaslaný požadavek na zveřejnění výtahu zápisu veřejného pravidelného zasedání ZMO ze dne
14. 11. 2012. občanům nejen naší městské části.
RNDr. Jan Holpuch Ph. D
SMOL náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 12. 2012
Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- zaslaný požadavek na zveřejnění výtahu zápisu veřejného pravidelného zasedání ZMO ze dne
14. 11. 2012. občanům nejen naší městské části.
Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný požadavek na zveřejnění výtahu zápisu veřejného pravidelného zasedání ZMO ze dne
14. 11. 2012. občanům nejen naší městské části.
Ing. Stanislav Černý
KMČ č. 25 – místopředseda
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 12. 2012
Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný požadavek na zveřejnění výtahu zápisu veřejného pravidelného zasedání ZMO ze dne
14. 11. 2012. občanům nejen naší městské části.
RNDr. Ladislav Šnevajs SMOL – náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 12. 2012
Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný požadavek na zveřejnění výtahu zápisu veřejného pravidelného zasedání ZMO ze dne
14. 11. 2012. občanům nejen naší městské části.
Ing. Jan dostál
RMO – člen
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 12. 2012
Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný požadavek na zveřejnění výtahu zápisu veřejného pravidelného zasedání ZMO ze dne
14. 11. 2012. občanům nejen naší městské části.
RNDr. Jan Holpuch Ph. D
SMOL náměstek primátora
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 12. 2012
Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný požadavek na zveřejnění výtahu zápisu veřejného pravidelného zasedání ZMO ze dne
14. 11. 2012. občanům nejen naší městské části.
Ing. Jan Zvěřina
KMČ č. 21 – předseda
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 12. 2012
Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný požadavek na zveřejnění výtahu zápisu veřejného pravidelného zasedání ZMO ze dne
14. 11. 2012. občanům nejen naší městské části.
Ing. Jan Bednář
- přeposlaná korespondence ze dne 30. 12. 2012
Marta Čapková
KMČ č. 25 – tajemník
- zaslaný požadavek na zveřejnění výtahu zápisu veřejného pravidelného zasedání ZMO ze dne
14. 11. 2012 občanům nejen naší městské části.

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin
Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 4. 2. 2013 v 19:00 hodin
Zapsala dne:
7. 1. 2013 Marta Čapková
Zpracoval dne:
29. 1. 2013 Jan Řehák
Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Na Svatém Kopečku dne 29. 1. 2013
12

Jan Řehák

