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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

Nám. Sadové č. p. 7 Olomouc - Svatý Kopeček 779 00 

 

ZÁPIS 

 Z PRAVIDELNÉHO VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ 

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 

OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

ZE DNE 4. 3. 2013 
zahájení jednání v 19:00 hod. 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 

 

Ambrož Radek 

Bránka Karel 

        Čapková Marta  - tajemník KMČ 

Čapková Aneta - asistentka předsedy KMČ 

Macková Dagmar 

Řehák Jan   - předseda KMČ 

Zvěř Evžen 

Ticháček Vít, Ing.  

 

OMLUVENI: 

 

Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ 

Jeřábek Stanislav 

Smékal Tomáš 

 

1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ: 

 

        Hlášení v měsíci únoru proběhlo dle aktuálních potřeb. 

V měsíci únoru byl navštíven jubilant: 

 

Pan Stanislav Zink 

 

2. PROJEDNÁVANÁ PROBLEMATIKA: 

 

1) Na jednání březnové schůze KMČ se dostavil pan Aleš Zapletal, zástupce Moravské 

národní obce, který za toto občanské sdružení přednesl výzvu o vyvěšení moravské 



 2 2 

vlajky dne 5. 7. 2013, tedy v den, kdy si připomínáme 1150. výročí příchodu slovanských 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moravská národní obec je nepolitická strana a nestaví se 

proti české státnosti. Jedná se o občanské sdružení založené již v roce 1985 a je určeno 

všem lidem, kterým historie, současnost a budoucnost Moravy není lhostejná. Jejím 

posláním je poznáváním, studiem, propagací historických hodnot, památek a tradic 

Moravy, přispět k posílení moravského národního povědomí, k trvalému rozvoji 

svébytnosti moravské společnosti a k návratu Moravy na místo, které jí v Evropě náleží. 

Věc bude dále projednána s MmOl OVVI jako KMČ nadřízenému subjektu a dále 

případně projednávána na dalším jednání naší komise, kdy bude přihlédnuto k vyjádření 

všech přítomných členů v této věci. 

2) Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné, že již dne 4. 2. 2013 bezprostředně 

po ukončení pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 oznámil osobně pan Tomáš 

Smékal předsedovi KMČ č. 25 svůj již dříve plánovaný záměr ukončit činnost jako člen 

KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček a to z osobních důvodů. V této věci byl již také 

předsedou KMČ informován předběžně pracovník MmOl OVVI pan Mgr. Vladimír Puhač 

vedoucí odd. DP a KMČ. 

3) Předseda KMČ č. 25 dále informoval, že v návaznosti na dořešení některých 

nejdůležitějších věcí požádá vedení SMOL (RMO) o uvolnění – odvolání z funkce 

předsedy KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček, tak jak již bylo iniciováno v roce 2012 

(zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 3. 9. 2012). O této věci byl 

také předběžně informován elektronickou korespondencí pan RNDr. Jan Holpuch Ph. D – 

náměstek primátora SMOL. 

4) Předseda KMČ č. 25 informoval, že také členka KMČ č. 25 paní Dagmar Macková 

požádá MmOl OVVI o odvolání z funkce člena KMČ č. 25, tak jak již bylo iniciováno v 

roce 2012 (zápis z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 ze dne 3. 9. 2012). 

5) Na základě osobního požadavku některých členů KMČ č. 25 vedeného na předsedu 

komise a v souladu s jednacím řádem KMČ zaslal předseda KMČ č. 25 dne 5. 2. 2013 

elektronicky  panu Martinu Novotnému – primátorovi SMOL  žádost o možnost vyvolání 

mimořádného veřejného jednání KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček, kdy součástí 

korespondence byl vznesen požadavek na jeho osobní účast a dále také požadavek na 

účast některých členů RMO. Na nutnosti vyvolání tohoto jednání se již shodla KMČ č. 25 

jako celek na pravidelném veřejném jednání KMČ č. 25 dne 7. 1. 2013 (projednávaná 

problematika bod č. 5).  Tato žádost byla zaslána v souvislosti s pohledem některých 

občanů a členů RMO na práci jednotlivých členů naší komise a komise jako celku. 

6) V ul. K Hájence parc. Č. 606 v k. ú. Svatý Kopeček v prostoru křižovatky s ul. Šlikova 

parc. č. 610 v k.ú. Svatý Kopeček bylo provedeno pokácení dřeviny (borovice) v 

bezprostřední blízkosti kamenného kříže, kdy tato dřevina zasahovala svým kořenovým 

systémem do základu této historické  stavby. 

7) Dne 10. 2. 2013 KMČ č. 25 zaslala na MmOl odbor životního prostředí odd. péče o zeleň 

opakovaný požadavek na odstranění náletových dřevin v naší městské části na po-

zemku v majetku SMOL parc. č. 613 v k. ú. Svatý Kopeček v ul. Pod Hvězdou. 

Na základě této opakované žádosti bylo zasláno KMČ č. 25 dne 19. 2. 2013 vyjádření 
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tohoto odboru a v ulici Pod Hvězdou na pozemku v majetku SMOL parc. č. 613 v k. ú. 

Svatý Kopeček bylo provedeno odstranění těchto náletových dřevin. Dále bude osloven 

pan Ing. Karel Robenek občan Svatého Kopečka s požadavkem na možnost pomoci při 

vypracování projektu na provedení nové výsadby dřevin na tomto výše uvedeném 

pozemku v majetku SMOL.  

KMČ č. 25 tímto děkuje paní Ing. Andree Steigerové z MmOl odboru životního prostředí, 

oddělení péče o zeleň a paní Mgr. Sabině Kořínkové TSMO a.s. – technik údržby za 

pomoc při řešení problematik spojených zejména s údržbou zeleně hlavně dřevin v naší 

městské části. KMČ č. 25  dne 26. 2. 2013 zaslala také elektronickou korespondencí – 

oficiální poděkování paní Ing. Andree Steigerové z MmOl odboru životního prostředí, 

oddělení péče o zeleň a paní Mgr. Sabině Kořínkové TSMO a.s. – technik údržby. 

8) Dne 27. 2. 2013 KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci z  MmOl odbor 

životního prostředí, oddělení péče o zeleň – požadavek na sdělení kontaktních údajů na 

pana Mgr. René Tikala – autorizovaného restaurátora pro potřeby projednání možnosti 

využít část dřeviny (lípa) v blízkosti sousoší sv. Jana Nepomuckého na Sadovém náměstí 

pro potřeby řezbářských prací na základě předchozí žádosti naší KMČ č. 25 Olomouc – 

Svatý Kopeček. 

9) Dne 12. 2. 2013 byla zaslána korespondence vedení KMČ č. 25 Olomouc – Svatý 

Kopeček a dále tuto také obdrželi někteří členové RMO, ve které se pisatel obrací s 

žádostí o zveřejnění - vyvěšení obsahu dopisu ve vývěsní skříni KMČ č. 25 na Sadovém 

náměstí v naší městské části. Korespondence však není opatřena elektronickým 

podpisem pisatele nebo popřípadě signována klasickým podpisem a převedena do 

formátu PDF. O výše uvedené elektronické korespondenci byl předběžně okrajově 

osobně na jednání dne 18. 2. 2013 informován ze strany předsedy KMČ č. 25 pan RNDr. 

Jan Holpuch, Ph.D. jako člen RMO, který má ve své gesci mimo jiné také jednotlivé KMČ 

(MmOl OVVI odd. DP a KMČ). V souvislosti s touto problematikou upozorňujeme občany, 

aby své případné žádosti zasílali komisi písemně a nejlépe doporučenou poštou a to 

zejména v situaci, kdy se jedná o požadavek na zveřejnění písemných vyjádření občanů 

k daným problematikám. 

 Dne 12. 2. 2013 zaslal elektronicky předseda KMČ č. 25 ostatním členům naší komise 

požadavek na nevedení jakékoliv korespondence v této věci s pisatelem s ohledem na 

skutečnost, kdy věc bude dále řešena nejprve s vedením MmOl OVVI. 

 Předseda KMČ tímto informuje, že věc – požadavek (archiv korespondence KMČ č. 25 

došlá elektronická korespondence) bude dále písemně řešena s vedením MmOl OVVI a 

na základě oficiálního vyjádření vedení tohoto výše uvedeného odboru bude popřípadě 

dokumentace dle požadavku pisatele zveřejněna. 

10) Započala rekonstrukce zídky u svatokopeckého Hospice na Sadovém náměstí. Původní 

částka 15 000 Kč včetně DPH byla na základě požadavku předsedy KMČ č. 25 vedeném 

na MmOl OVVI dne 13. 2. 2013 navýšena o 2000 Kč s DPH a to s ohledem na 

skutečnost, kdy při realizaci v zimních měsících musí dle informací a dodavatele být 

použity nemrznoucí stavební materiály (směs). 
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11) Dne 14. 2. 2013 obdržela KMČ č. 25 elektronickou korespondenci z MmOl OVVI 

oddělení DP a KMČ ve věci pozvánky na 18. pravidelné veřejné jednání ZMO. Informace 

byly zveřejněny ve vývěsní skříni naší KMČ č. 25 na Sadovém náměstí u budovy pošty. 

12) Dne 18. 2. 2013 obdržela KMČ č. 25 z MmOl OVVI elektronickou korespondenci - TZ 

003/2013 DPMO a.s. ve věci výluky provozu MHD v ul. Tř. Svobody. Informace byly 

zveřejněny ve vývěsní skříni naší KMČ č. 25 na Sadovém náměstí u budovy pošty. 

13) MP Olomouc na základě požadavku naší KMČ dne 25. 2. 2013 umístila v ul. Darwinova 

informativní nerepresivní radar Viasis pro potřeby monitorování průjezdu vozidel a 

překračování povolené rychlosti v této ulici zejména ze strany motoristů z řad 

návštěvníků ZOO Olomouc. 

 KMČ č. 25 děkuje tímto MP Olomouc za pomoc při řešení tohoto požadavku. 

14) Dne 6. 2. 2013 obdržel předseda KMČ č. 25 od RNDr. Ladislava Šnevajse – náměstka 

primátora SMOL pozvánku na plánované jednání dne 18. 2. 2013 ve věci řešení 

problematiky budoucího využití pozemku parc. č. 531/1 v k. ú. Svatý Kopeček a budovy 

fotbalového hřiště parc. č. 532/1 v k. ú. Svatý Kopeček obě v majetku SMOL. 

 Dne18. 2. 2013 proběhlo výše uvedené plánované jednání ve věci budoucího využití 

pozemku a budovy fotbalového hřiště pro potřeby všech občanů nejen z naší městské 

části a zájmových sdružení působících na Svatém Kopečku. 

 Jednání byly přítomné ze strany KMČ č. 25 předseda pan Jan Řehák, místopředseda 

pan Ing. Stanislav Černý a dále byly přítomni zástupci vedení SMOL pan RNDr. Jan 

Holpuch Ph.D. – náměstek primátora SMOL, RNDr. Ladislav Šnevajs – náměstek 

primátora SMOL a pan Ing. Karel Šimša – člen RMO. 

 O průběhu tohoto jednání byli občané a zástupci zájmových sdružení informováni ze 

strany místopředsedy KMČ č. 25 pana Ing. Stanislava Černého na schůzce v prostorách 

detašovaného pracoviště MmOl dne 21. 2. 2013. 

 V případě zájmu dalších občanů o řešení této problematiky KMČ č. 25 doporučuje 

kontaktovat pana Ing. Stanislava Černého, který má v současnosti tuto problematiku na 

základě osobního požadavku - pověření předsedy KMČ ve své gesci. 

 Předseda KMČ tímto informuje, že do této problematiky již nebude osobně zasahovat 

zejména s ohledem na iniciovaný záměr ukončit členství v KMČ č. 25. O tomto byl také 

elektronicky dne 25. 2. 2013 informován RNDr. Jan Holpuch Ph. D – náměstek primátora 

SMOL a pan RNDr. Ladislav Šnevajs – náměstek primátora SMOL z důvodu, kdy právě 

tito členové RMO byli pověřeni ze strany vedení SMOL dalším jednáním a to ve 

spolupráci s naší KMČ. 

15) Dne 5. 2. 2013 KMČ č. 25 zaslala na MmOl odbor majetkoprávní, oddělení majetkových 

řízení a prodeje domů elektronickou korespondenci - dotaz na další průběh řešení 

problematiky žádosti občanky Svatého Kopečka paní Josefy Finkové ve věci pronájmu 

části pozemku v majetku SMOL v ul. Darwinova parc. č. 610 v k.ú. Svatý Kopeček. Dne 

6. 2. 2013 KMČ č. 25 obdržela odpověď v této věci, kdy dle sdělených informací bude 
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tato problematika předložena k projednání na jednání majetkoprávní komise MmOl           

dne 19. 2. 2013. 

16) Dne 27. 2. 2013 KMČ č. 25 zaslala elektronickou korespondenci na MmOl OVVI oddělení 

DP a KMČ požadavek na opravu grafického zpracování vývěsních světelných skříní 

turistického orientačního systému rozmístěných plošně v naší městské části. S ohledem 

na již začínající turistickou sezónu a s tím spojené nepřesné každodenní informování 

všech turistických návštěvníků naší městské části. 

17) Dne 28. 2. 2013 byly zaslány ze strany místopředsedy KMČ č. 25 pana Ing. Stanislava 

Černého předsedovi KMČ č. 25 informace o nájemní smlouvě vztahující se k provozu 

parkovací plochy na fotbalovém hřišti parc. č. 531/1 v k. ú. Svatý Kopeček a dále 

informace o využití finančních prostředků čerpaných z pojistného plnění pojistné události 

– poškození budovy na fotbalovém hřišti parc. č. 532/1 v k. ú. Svatý Kopeček a 

případného dalšího profinancování oprav. Tyto informace byly zaslány pro potřeby 

dalšího jednání o využití nemovitostí ze strany sportovních sdružení působících v naší 

městské části. 

18) KMČ č. 25 zaslala dne 9. 2. 2013 na MmOl OVVI požadavek na podrobné informace o 

profinancování do opravy sousoší sv. Jana Nepomuckého na Sadovém náměstí v naší 

městské části pro potřeby informování členů naší komise a občanů o skutečné výši 

částky uvolněné za tyto stavební práce. 

 Dne 11. 2. 2013 KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci od Bc. Markéty 

Moničové Gambové z  MmOl  OVVI  oddělení  DP  a KMČ - kopii faktury vystavené  

dodavateli ve výši 58 000 .- Kč bez DPH (původní rozpočet této akce o 15 000 bez DPH 

vyšší !!). 

 Dne 12. 2. 2013 bylo zasláno poděkovaní za zaslanou fakturu.     

19) KMČ č. 25 zaslala dne 9. 2. 2013 na TSMO a.s. – obchodní oddělení požadavek na úklid 

stavební suti v blízkosti sousoší sv. Jana Nepomuckého na Sadovém náměstí v naší 

městské části. Tento odpad vznikl při dokončování prací při rekonstrukci sousoší – 

opravě dlažby ve vnitřních prostorách sousoší. 

 Na tuto akci – úklidu stavebního odpadu byly po předchozím projednání s MmOl OVVI 

využity finanční prostředky z rozpočtové kapitoly určené pro jednotlivé KMČ a to z 

důvodu, kdy při samotném vypracování rozpočtu ze strany dodavatele prací na opravu 

dlažby nebyla zohledněna částka na odvoz odpadu, který vznikl až při samotném 

odhalení – rozebrání povrchu, kdy bylo nutné odstranit nevhodný betonový potěr v 

základech stavby. 

20) Dne 3. 2. 2013 byl elektronicky zaslán do společnosti TSMO a.s. další požadavek na 

opravu sloupu VO v naší městské části. 

 KMČ č. 25 tímto děkuje paní Haně Vacové TSMO a.s. – dispečer provozu za operativní 

rychlou spolupráci s naší komisí při řešení požadavků na opravu sloupů VO v naší 

městské části. 
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21) Dne 20. 2. 2013 bylo zasláno elektronickou korespondencí - oficiální poděkování panu 

Robertu Svitavskému z TSMO a.s. provozovna VO za pomoc při řešení dlouhodobého 

požadavku na realizaci zcela nových sloupů VO v naší městské části v ul. Šlikova. KMČ 

č. 25 tímto děkuje také Mgr. Vladimíru Puhačovi - MmOl OVVI oddělení DP a KMČ – 

vedoucí oddělení za pomoc při profinancování části této akce přímo z rozpočtové 

kapitoly  určené pro jednotlivé KMČ. 

22) Dne 1. 2. 2013 proběhlo jednání – místní šetření v naší městské části ve věci řešení 

vybudování pochůzné plochy, popřípadě realizace zcela nové místní komunikace 

(chodník) na Sadovém náměstí a to ve směru od budovy v majetku Lesů ČR na 

pozemku ve vlastnictví SMOL parc. č. 604/1 v k. ú. Svatý Kopeček za osobní účasti člena 

RMO pana RNDr. Ladislava Šnevajse – náměstka primátora SMOL. Dále byli ze strany 

KMČ přítomni pan Ing. Stanislav Černý – KMČ č. 25 – místopředseda a pan Jan Řehák 

KMČ č. 25 – předseda za MmOl za odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň paní 

Ing. Jitka Štěpánková – vedoucí oddělení a zástupci NPÚ Olomouc. 

 V této věci není možné vybudování pouze pochůzné plochy zejména s ohledem na zónu 

památkově chráněného území v bezprostřední blízkosti svatokopecké baziliky a věc je 

možné řešit pouze samostatnou investiční akcí, tedy vybudování zcela nové místní 

komunikace (chodník), avšak tato akce musí být zahrnuta do pravidelného každoročního 

plánu investičních akcí – požadavku naší KMČ. 

 KMČ č. 25 má v tuto chvíli jak již opakovaně informovala občany v minulém a 

předminulém roce ve svých zápisech jako prioritní jiné investiční akce, vyřešení zcela 

důležitějších akcí zejména vybudování dětského hřiště v prostoru fotbalového hřiště parc. 

č. 531/1 v k. ú. Svatý Kopeček a dále již dlouhodobě neřešenou problematiku 

vybudování chodníku v ul. Dvorského parc. č. 599/10 v k. ú. Svatý Kopeček v úseku při 

příjezdu z Olomouce do naší městské části. 

23) Dne 1. 2. 2013 proběhlo informativní jednání také ve věci požadavku občana – 

podnikatele z naší městské části pana Zdeňka Beneše ve věci již dříve zaslaného 

písemného požadavku vedeného na naši KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček na 

řešení problematiky vjezdu a výjezdu vozidel do prostoru pozemku provozovny 

potravinářské výrobny – rozšíření místní komunikace v ul. Holubova za osobní účasti 

člena RMO pana RNDr. Ladislava Šnevajse – náměstka primátora SMOL. Dále byli ze 

strany KMČ přítomni pan Ing. Stanislav Černý – KMČ č. 25 – místopředseda a pan Jan 

Řehák KMČ č. 25 – předseda, za MmOl odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň 

paní Ing. Jitka Štěpánková – vedoucí oddělení, dále zástupci NPÚ Olomouc a také 

zástupce MmOl odbor dopravy, oddělení oprav komunikací pan Jaroslav Šulc. 

 V této věci byla ze strany paní Ing. Jitky Štěpánkové sdělena informace o provedení 

reklamace relativně nové výsadby v tomto výše uvedeném prostoru v ul. Holubova 

naproti vjezdu do provozovny. Předseda KMČ č. 25 sdělil všem přítomným, že případnou 

akci s rozšířením komunikace je ochoten pan žadatel profinancovat ze svých vlastních 

prostředků a to v celé výši včetně zajištění PD na své vlastní náklady a v tomto případě 

také uvažuje o možnosti požadavku na vybudování 2 - 3 parkovacích stání využívaných 

pro potřeby každodenního bezproblémového zajišťování dopravní obslužnosti své 

provozovny. 



 7 7 

24) Dne 1. 2. 2013 proběhlo jednání – místní šetření v naší městské části ve věci řešení 

úpravy dřevin v okolí sousoší sv. Jana Nepomuckého na Sadovém náměstí v naší 

městské části zejména z důvodu estetické úpravy okolo této stavby za osobní účasti 

člena RMO pana RNDr. Ladislava Šnevajse – náměstka primátora SMOL. Dále byli ze 

strany KMČ přítomni pan Ing. Stanislav Černý – KMČ č. 25 – místopředseda a pan Jan 

Řehák KMČ č. 25 – předseda, za MmOl odbor životního prostředí, oddělení péče o zeleň 

paní Ing. Jitka Štěpánková – vedoucí oddělení a zástupci NPÚ Olomouc. Pan náměstek 

byl seznámen ze strany zástupce MmOl odboru životního prostředí o možných 

plánovaných variantách úpravy dřevin. 

25) Dne 1. 2. 2013 proběhlo jednání – místní šetření v naší městské části ve věci nutnosti 

vyřešit problematiku odtoku dešťové vody v okolí sousoší sv. Jana Nepomuckého na 

Sadovém náměstí v naší městské části zejména s ohledem na nedávno dokončenou 

rekonstrukci stavby za osobní účasti člena RMO pana RNDr. Ladislava Šnevajse – 

náměstka primátora SMOL. 

 Dále byli ze strany KMČ přítomni pan Ing. Stanislav Černý – KMČ č. 25 – místopředseda 

a pan Jan Řehák KMČ č. 25 – předseda, za MmOl odbor dopravy, oddělení oprav 

komunikací pan Jaroslav Šulc a zástupci NPÚ Olomouc. Pan náměstek byl seznámen ze 

strany zástupce MmOl odboru dopravy o možných variantách řešení, kdy byl ze strany 

pana náměstka vznesen požadavek na zaslání podkladů v této věci (zaslání 

předběžných finančních rozpočtů zpracovaných obchodním oddělením TSMO a.s., tedy 

navržených variant řešení této problematiky). 

 KMČ č. 25 na základě výše uvedeného jednání obdržela dne 21. 2. 2013 z MmOl odboru 

dopravy oddělení oprav komunikací předběžný informativní rozpočet opravy místní 

komunikace v okolí sousoší sv. Jana Nepomuckého na Sadovém náměstí v naší městské 

části. Tyto informace byly také dne 21. 2. 2013 zaslány ze strany KMČ č. 25 panu RNDr. 

Ladislavu Šnevajsovi – náměstkovi primátora SMOL. 

 ROZPOČET VARIANTA 1. 

 934 162 .- Kč včetně DPH při realizaci opravy povrchu místní komunikace ve větším 

rozsahu (celková plocha v celém prostoru před sousoším). 

 ROZPOČET VARIANTA 2. 

 147 141 .- Kč včetně DPH při realizaci opravy povrchu místní komunikace (jen cca. 80 – 

100 cm před balustrádou sousoší). 

26) Dne 1. 2. 2013 proběhlo jednání – místní šetření v naší městské části ve věci 

opakovaných požadavků naší KMČ na řešení  problematiky neudržovaného pozemku 

parc. č. 233 a 236 oba v k. ú. Svatý Kopeček v soukromém vlastnictví ze strany KMČ byl 

přítomen pan Ing. Stanislav Černý – KMČ č. 25 – místopředseda, za MmOl odbor 

životního prostředí, oddělení péče o zeleň paní Ing. Jitka Štěpánková – vedoucí oddělení 

a zástupci NPÚ Olomouc. 

27) Dne 7. 2. 2013 KMČ č. 25 zaslala dodavateli prací (projekční kancelář) firmě VISSO spol. 

s. r. o elektronickou korespondenci – požadavek na zveřejnění výtahu PD stavby nové 
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zastávky MHD v naší městské části v prostoru dnešní hasičské zbrojnice v ul. Dvorského 

pro potřeby zveřejnění všem občanům naší městské části. Dne 11. 2. 2013 byly zaslány 

informace (výřez PD) a tato dokumentace rozeslána dne na základě požadavku 

předsedy KMČ č. 25 ze dne 20. 2. 2013 všem občanům naší městské části formou 

elektronické korespondence a dále zveřejněna ve vývěsní skříni naší KMČ na Sadovém 

náměstí u budovy pošty. S dokumentací byl také formou elektronické korespondence dne 

20. 2. 2013 seznámen člen RMO pan RNDr. Ladislav Šnevajs – náměstek primátora 

SMOL. 

 KMČ č. 25 tímto děkuje panu Ing. Pavlovi Kláskovi z firmy VISSO spol. s. r. o. za 

poskytnuté informace. Dne 27. 2. 2013 bylo také tomuto zasláno oficiální poděkování. 

28) KMČ č. 25 byla telefonicky informována ze strany dodavatele prací pana Mgr. Reného 

Tikala – autorizovaného restaurátora o stavební závadě na nově opraveném sousoší sv. 

Jana Nepomuckého na Sadovém náměstí v naší městské části. Jedná se o praskliny ve 

spoji mezi jednotlivými madly na balustrádě, tato věc bude řešena – opravena zcela 

zdarma dodavatelem, nejedná se však dle poskytnutých informací dodavatele o 

reklamaci prací při realizaci kompletní rekonstrukce sousoší, ale o vadu, která přímo 

souvisí se špatným odvodněním v okolí sousoší, tak jak již naše komise řešila tuto 

problematiku v minulosti. Na věc bude také upozorněn MmOl odbor majetkoprávní jako 

zadavatel zakázky na celkovou rekonstrukci a dále také zainteresovaný člen RMO pan 

RNDr. Ladisla Šnevajs – náměstek primátora SMOL. 

29) KMČ č. 25 byla dne 19. 2. 2013 zasláno pozvání na osobní jednání na den 22. 2. 2013 s 

dodavatelem prací Ing. Miloslavem Stankušem ve věci instalování nové vývěsní skříně 

na Sadovém náměstí u vchodu do budovy pošty. 

Na základě předchozího jednání členů KMČ č. 25 a po jednání s dodavatelem bude 

instalována nová větší vývěsní skříň v rozměru 1250 x 2000 mm pro potřeby KMČ č. 25 a 

MmOl OVVI - detašované pracoviště Olomouc – Svatý Kopeček, tímto krokem dojde k 

uvolnění jiné vývěsní skříně pro potřeby Klubu pro seniory Olomouc – Svatý Kopeček a 

dále uvolněn prostor v ostatních vývěsních skříních pro potřeby zveřejňování informací 

zejména sportovních a kulturních akcí bezprostředně spojených s naší městskou částí. 

Tato akce s instalací nové vývěsní skříně bude profinancována přímo z rozpočtové 

kapitoly určené pro jednotlivé KMČ. 

30) Dne 19. 2. 2013 KMČ č. 25 zaslala na MmOl OVVI elektronickou korespondenci ve věci 

požadavku pana Ing. Stanislava Černého – předseda Klubu seniorů Olomouc – Svatý 

Kopeček a místopředseda KMČ č. 25 na zajištění (naprogramování) dalších přístupových 

hesel zabezpečovacího zařízení v budově pošty v prostorách detašovaného pracoviště 

MmOl OVVI pro potřeby bezproblémového přístupu ze strany osob z vedení Klubu 

seniorů Olomouc – Svatý Kopeček. 

31) KMČ č. 25 dne 21. 2. 2013 zaslala elektronicky do společnosti Moravská vodárenská a.s.  

požadavek na opravu mřížky kanalizační vpusti v ul. Ústavní na základě opakovaného 

požadavku občanů z důvodu špatného usazení a s tím spojené hlučnosti při projíždění 

vozidel po této místní komunikaci. 
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32) Člen KMČ č. 25 pan Evžen Zvěř informoval všechny přítomné o již uskutečněném 

jednání ve věci zamokřeného pozemku v naší městské části, který je v soukromém 

vlastnictví, jedná se o pozemek parc. č. 333 v k. ú. Svatý Kopeček. Dle informací z 

jednání Hydrogeolog zpracuje odborné vyjádření. Jedná se o problematiku 

pravděpodobně přímo spojenou s horní vodní nádrží (rybník) na ul. Holubova. Člen KMČ 

č. 25 pan Evžen Zvěř bude dále v této věci jednat s dotčenými orgány a poskytne další 

informace v budoucnosti o stavu řešení této věci. 

33) Dne 28. 2. 2013 KMČ č. 25 zaslala na základě poznatků majitelem nemovitosti parc. č. 

516 v k. ú. Olomouc - Svatý Kopeček požadavek na MmOl odbor dopravy, oddělení 

oprav komunikací ve věci dalšího okamžitého řešení chybně realizované opravy, kdy 

došlo v problematice odvodnění místní komunikace parc. č. 513 v k. ú. Olomouc -Svatý 

Kopeček v ul. Radíkovská (reklamace - zatékání do nemovitosti) k závažnému problému, 

kdy při svedení odtoku drenážního kanálku při samotné realizaci opravy dochází k 

průsaku do vedlejší sousedící nemovitosti parc. č. 517 v k. ú. Svatý Kopeček a tím 

dochází  k tvorbě plísní v interiéru bytové jednotky. 

34) Člen KMČ č. 25 pan Evžen Zvěř upozornil již na pravidelném veřejném jednání KMČ č. 

25 dne 4. 2. 2013 na problematiku špatného provádění údržby ze strany SSOK na 

krajské komunikaci III/4332, kdy dochází k vyhrnutí sněhu na místní komunikace v 

majetku SMOl (chodníky) na ul Radíkovská (parc. č. 513) a to po předchozí dobrovolné 

údržbě ze strany občanů. Věc bude řešena se správcem komunikace tedy SSOK 

současně při případném jednání spojeném s problematikou této komunikace, hlavně 

snížení rychlosti v ul. Dvorského a reklamace povrchu asfaltového pláště. 

35) KMČ č. 25 na základě poznatků několika občanů naší městské části již opakovaně 

upozorňuje na ničení místních komunikací na Svatém Kopečku ze strany smluvního 

dodavatele prací při vykonávání zimní údržby. Na tuto problematiku bude také již 

opakovaně upozorněno vedení TSMO a.s., které zajištuje zimní údržbu místních 

komunikací formou právě těchto dalších subdodavatelů. 

36) Předseda KMČ č. 25 obdržel dne 18. 2. 2013 elektronickou korespondenci od Mgr. 

Vladimíra Puhače MmOl OVVI – vedoucí oddělení DP a KMČ ve věci informací o 

možnosti rozmísťování trvalých informativních dopravních měřičů rychlosti v jednotlivých 

městských částech a pokyny v případě vedení žádostí na umístění tohoto zařízení a 

pokyny v případě zájmu o profinancování přímo z rozpočtové kapitoly určené pro 

jednotlivé KMČ. 

 KMČ č. 25 v současnosti nepožaduje umístění výše uvedeného zařízení v naší městské 

části. 

37) KMČ č. 25 obdržela dne 18. 2. 2013 z MmOl OVVI  elektronickou korespondenci ve věci 

informací o omezení tramvajového provozu v Olomouci na ul. Tř. Svobody, tyto 

informace byly na základě požadavku předsedy KMČ rozeslány elektronicky do 

jednotlivých e-mailových schránek občanům a dále informace uveřejněny ve vývěsní 

skříni na Sadovém náměstí v naší městské části. 

38) Předseda KMČ č. 25 obdržel dne 20. 2. 2013 písemnou korespondenci (na vědomí) od 

občana naší městské části pana Zdeňka Pospíšila spoluvlastníka nemovitosti parc. č. 
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246 budova a 247/1 zahrada vedenou na MmOl odbor stavební dne 11. 2. 2013 ve věci 

odvolání v probíhajícím stavebním řízení (dodatečné povolení stavby) při rekonstrukci 

sousedící nemovitosti parc. č. 238 – zastavěná plocha nádvoří a s tím také  spojené 

řešení majetkoprávní problematiky na pozemku parc. č. 239 v prostoru kramářských 

dřevěných staveb („Mexiko“). 

Tato výše uvedená korespondence bude uložena v archivu KMČ č. 25 (došlá písemná 

korespondence). 

KMČ č. 25 již na svém jednání ze dne 1. 10. 2012 (projednávaná problematika bod č. 2) 

informovala, že v těchto věcech spojených se sporem mezi sousedícími vlastníky 

nemovitostí v soukromém majetku není možná ze strany KMČ jakákoliv spolupráce s 

občany – pomoc při řešení těchto věcí a to s ohledem na statut a jednací řád KMČ. 

Předseda KMČ tímto doporučuje občanům obrátit se v těchto věcech vždy přímo na 

jednotlivé dotčené odbory MmOl. 

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 !!                              

 

Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin 

Příští schůze KMČ č. 25 bude dne 8. 4. 2013 v 19:00 hodin 

Zapsala dne: 4. 3. 2013 Marta Čapková 

Zpracoval dne:  7. 6. 2013 Jan Řehák 

 

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

 

Jan Řehák 

 

Na Svatém Kopečku dne 7. 6. 2013 

 


