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 8. 4. 2013
zahájení jednání v 19:00 hod.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:
Ambrož Radek
Bránka Karel
Čapková Marta
Čapková Aneta
Černý Stanislav, Ing.
Jeřábek Stanislav
Řehák Jan
Zvěř Evžen

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

OMLUVENI:
Macková Dagmar
Smékal Tomáš
Ticháček Vít, Ing.
1.

KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ:
Hlášení v měsíci březnu proběhlo dle aktuálních potřeb.
V měsíci březnu byli navštíveni tito jubilanti:
Paní Richterová Libuška

2.

PROJEDNÁVANÁ PROBLEMATIKA:

1)

Dle informací ze strany místopředsedy KMČ č. 25 pana Ing. Stanislava Černého bude
dále ve věci vyjednávání s majitelem nemovitostí tedy SMOL v problematice budoucího
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využití budovy a pozemku fotbalového hřiště za některé zájmové skupiny vyjednávat jako
zástupce pan Ing. Marek Lach.
2)

Ing. Stanislav Černý dne 27. 3. 2013 formou elektronické korespondence rozeslal
pozvánku na další schůzku zájemců o budoucím využití pozemku a budovy fotbalového
hřiště, která se uskuteční dnes dne 8. 4. 2013.

3)

Do databáze e-mailových kontaktů na jednotlivé občany nejen naší městské části,
kterými disponuje naše KMČ, byly přidány další údaje na občany nejen naší městské
části.

4)

Předseda KMČ č. 25 zaslal dne 15. 3. 2013 elektronicky i písemně panu RNDr. Janu
Holpuchovi, Ph.D. – náměstkovi primátora SMOl požadavek na pomoc při řešení KMČ č.
25 doručené elektronické korespondence ze dne 12. 2. 2013 – požadavku pisatele na
zveřejnění dokumentace týkající se majetkoprávní problematiky bezprostředně spojené
s naší městskou části. Součástí této výše uvedené korespondence vedené na pana
náměstka byla také kopie dokumentace, která má být součástí zveřejnění (příloha).
O této výše uvedené problematice již KMČ č. 25 podrobněji informovala ve svém zápise
z pravidelného veřejného jednání ze dne 4. 3. 2013 (problematika bod č. 9).

5)

KMČ č. 25 na základě poznatků několika členů komise a také občanů požaduje umístění
odpadkových košů na psí exkrementy plošně na několika místech v naší městské části
zejména v ul. Ježkova a ul. Pod Hvězdou a dále také popřípadě instalovat tabulky
s upozorněním na hrozící represivní řešení v případě znečišťování veřejných
prostranství.
K porušování obecně závazných vyhlášek v oblasti znečišťování veřejných prostranství
dochází hlavně ze strany cizích návštěvníků – majitelů psů navštěvujících lesní porosty
v okolí Svatého Kopečka.
KMČ č. 25 v této souvislosti také projednávala problematiku znečišťování psími
exkrementy na ploše v okolí pomníku padlých na Sadovém náměstí v naší městské části.

6)

Dne 27. 4. 2013 proběhne jarní sběrová sobota v naší městské části a občané budou o
této akci s dostatečným předstihem informováni písemně i elektronicky a akce bude také
vyhlášena místním rozhlasem.

7)

Předseda KMČ č. 25 na základě poznatků a opakovaných připomínek člena KMČ č. 25
pana Evžena Zvěře upozornil písemně elektronicky vedení MP Olomouc a vedení PČR
obvodní oddělení Velká Bystřice na výskyt ,,černých skládek“ v prostoru odstavné
parkovací plochy u restaurace Fojtství na stanovišti tříděného odpadu v naší městské
části.
KMČ č. 25 tímto děkuje MP Olomouc za pomoc při řešení této problematiky.

8)

KMČ č. 25 obdržela žádost z MmOl odboru majetkoprávního ve věci požadavku občana
naší městské části pana Petra Strniska o zábor veřejného prostranství na pozemku
v majetku SMOL.
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Jedná se o požadavek na pronájem části pozemku v ul. Darwinova parc. č. 610 v k. ú.
Svatý Kopeček pro potřeby provozování mobilního prodejního stánku.
Dne 27. 3. 2013 byl uskutečněn kontrolní den v této problematice za účasti členů KMČ č.
25 pana Ing. Stanislava Černého a pana Jana Řeháka a účasti zástupců MmOl odboru
majetkoprávního, oddělení majetkových řízení a prodeje domů.
Členové KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček souhlasí s pronájmem výše uvedené části
pozemku v majetku SMOL s podmínkou dodatečného přesného vyznačení vodorovného
dopravního značení (bílý pás) na místní komunikaci - v blízkosti plochy, která bude
předmětem pronájmu a také odstranění náletových dřevin v křižovatce ul. K Hájence a ul.
Šlikova s ohledem na bezpečnost provozu na místní komunikaci.
Výše uvedené stanovisko bude zasláno na MmOl odbor majetkoprávní.
9)

Na základě opakovaných dotazů ze strany jak členů KMČ č. 25, tak zejména občanů
naší městské části, předseda KMČ č. 25 tímto informuje, že KMČ č. 25 neobdržela žádné
oficiální informace o pohybu osob v budově na fotbalovém hřišti.

10) KMČ č. 25 dále také upozorňuje, že nedisponuje oficiálními informacemi o možném
prodeji pozemku v soukromém vlastnictví v prostoru za hasičskou zbrojnicí v ul.
Dvorského.
11) Předseda KMČ č. 25 informuje občany, že došlo dle informací z usnesení RMO ze dne
26. 2. 2013 ke změně nájemní smlouvy týkající se části pozemku v majetku SMOL parc.
č. 1336/3 v k. ú. Droždín, kdy na tomto pozemku je umístěna část svatokopeckého
tenisového kurtu v blízkosti Fojtství.
KMČ č. 25 nebyla o této majetkoprávní problematice ze strany dotčených odborů
informována. Jedná se o pozemek v katastrálním území Droždín, ale členové KMČ se
domnívají, že měla být KMČ č. 25 o této věci informována s ohledem na skutečnost, že
fakticky přináleží tento pozemek do městské části Olomouc – Svatý Kopeček.
12) KMČ č. 25 upozorňuje na stále nedořešenou problematiku změny dopravního značení
v ul. Šeříková a v ul. Holubova X nám. Sadové. V této věci bude dále jednat člen KMČ
pan Stanislav Jeřábek.
13) Předseda KMČ č. 25 byl osloven osobně občany – majiteli nemovitostí z ul. Ústavní
s požadavkem na řešení problematiky změny dopravního značení s ohledem na
skutečnost, kdy dochází již i k represivnímu řešení parkování v této ulici ze strany MP
Olomouc. Věc bude řešena s příslušným odborem MmOl zejména také z důvodu, že
v této ulici sídlí školské zařízení (diagnostický ústav) a tímto dochází k časté kumulaci
návštěvníků tohoto zařízení a příjezdu automobilů do této ulice.
Občané bydlící nebo vlastnící nemovitost v této ulici nemají možnost jakéhokoliv jiného
odstavení vozidla v blízkosti své nemovitosti tak, jak je tomu plošně v jiných místech
Svatého Kopečka.
14) Na pozemku parc. č. 552/1 v k. ú. Svatý Kopeček v okolí bytovek na ul. E. F. Buriana
došlo k pádu dřeviny (borovice) přímo do místní komunikace. Tato problematika byla
3

zmonitorována ze strany PČR.
Na základě opakovaných dotazů občanů KMČ č. 25 informuje, že tento pozemek není
v majetku SMOL a ze strany KMČ není možné tuto situaci řešit s ohledem na to, že se
jedná o pozemek ve správě UZSVM. O této skutečnosti také KMČ č. 25 informovala již
v minulém roce ve svém zápisu z jednání KMČ č. 25.
15) KMČ č. 25 informuje, že byla oslovena ze strany občanů naší městské části ve věci
možnosti provést na vlastní náklady občanů pokácení již i z části nevegetativních dřevin
na pozemku fotbalového hřiště v majetku SMOL.
Tento pozemek je ve správě SNO a.s. a v případě možnosti provedení těchto prací na
vlastní náklady občanů jistě dojde i k úspoře finančních prostředků z rozpočtu SMOL.
16) V naší městské části byly provedeny další úpravy dřevin, a to také na základě několika
žádostí naší KMČ. Práce byly provedeny v termínu do 31. 3. 2013, tedy v období
vegetativního klidu.
KMČ tímto děkuje paní Ing. Andree Steigerové MmOl odbor životního prostředí, oddělení
péče o zeleň a paní Mgr. Sabině Kořínkové TSMO a.s. – technik údržby za pomoc při
řešení těchto požadavků.
17) KMČ č. 25 upozorňuje na neudržované dřeviny na pozemku v majetku SMOL parc. č.
118 v k. ú. Svatý Kopeček v ul. Holubova, kdy tyto zasahují již přímo do prostoru nového
svatokopeckého hřbitova a narušují estetický vzhled jednotlivých pomníků.
Věc bude řešena s dotčeným odborem MmOl, tedy odborem životního prostředí oddělení
péče o zeleň.
18) KMČ č. 25 upozorňuje na stále nedořešený problém údržby dřevin a úklidu pozemku
v majetku SMOL za poštou ve správě SNO a.s.
19) KMČ č. 25 byla upozorněna opakovaně občany naší městské části na havarijní stav
některých úseků zděné zídky na svatokopeckém starém hřbitově. Tato věc byla již
v minulém roce řešena se správcem objektu tedy Hřbitovy města Olomouce p. o. a KMČ
č. 25 také v korespondenci, kterou vedla na tento subjekt, navrhovala oslovení Královské
Kanonie Premonstrátů na Strahově jako majitele objektu s požadavkem na spolupráci při
řešení této věci (případné čerpání evropských dotací na profinancování opravy).
20) Dne 9. 3. 2013 byla dokončena dodavatelem prací provizorní oprava zídky u
svatokopeckého Hospice na základě předchozích opakovaných žádostí vedených na
jednotlivé odbory MmOl.
Předseda KMČ o této opravě informoval i elektronickou korespondencí (součástí příloha
s fotodokumentací) pana RNDr. Ladislava Šnevajse – náměstka primátora SMOl, který
byl v této věci nápomocen při požadavcích naší KMČ zejména spolu s panem Mgr.
Vladimírem Puhačem MmOl OVVI oddělení DP a KMČ – vedoucí oddělení.
KMČ č. 25 tímto děkuje RNDr. Ladislavu Šnevajsovi – náměstkovi primátora SMOL, Mgr.
Vladimíru Puhačovi MmOl OVVI, oddělení DP a KMČ a Bc. Markétě Moničové –
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Gambové MmOl OVVI za pomoc při řešení tedy zejména profinancování této akce.
Předseda KMČ č. 25 bude dále jednat s jednotlivými spoluvlastníky pozemku parc. č.
32/1 v k. ú. Svatý Kopeček tedy svatokopeckými kramáři a ve spolupráci s MmOl OVVI o
profinancování části této akce od jednotlivých spoluvlastníků výše uvedeného pozemku,
tak, jak již bylo iniciováno v minulosti (archiv písemností KMČ č. 25).
21) KMČ č. 25 na základě několika poznatků občanů navrhuje umístit nové dopravní značení
pro lepší orientaci návštěvníků směřujících do svatokopeckého Hospice.
22) Dne 14. 3. 2013 KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci z MmOl OVVI ve věci
podrobných informací o plánovaném harmonogramu prací při opravě signalizačních
zařízení na křižovatce ul. Hodolanská a ul. Lipenská v Olomouci.
Informace byly uveřejněny ve vývěsní skříni na Sadovém náměstí v naší městské části a
dne 15. 3. 2013 byly zaslány asistentce předsedy KMČ č. 25 s požadavkem na rozeslání
do jednotlivých e-mailových schránek občanům.
23) Člen KMČ č. 25 pan Radek Ambrož vznesl poznatek na možnost umístění další vývěsní
skříně v prostoru u zastávky Svatý Kopeček ZOO na ul. Radíkovská při směru do
Olomouce.
Přítomní členové KMČ č. 25 souhlasí s profinancováním přímo z rozpočtové kapitoly
určené pro jednotlivé KMČ, věc bude tedy dále řešena s MmOl OVVI jako nadřízeným
odborem naší KMČ (schválení na profinancování). A případně zaslán oficiální požadavek
ze strany KMČ č. 25 na instalaci další vývěsní skříně.
24) KMČ č. 25 opakovaně jednala ve věci nedořešené problematiky opravy zastávky MHD U
Lesa v ul. Radíkovská.
KMČ č. 25 bude dále jednat v této věci s MmOl OVVI o možnosti profinancování přímo
z rozpočtové kapitoly určené pro jednotlivé KMČ.
Dále bude ze strany člena KMČ pana Stanislava Jeřábka osloven případný dodavatel
prací.
25) Členka KMČ č. 25 paní Marta Čapková informovala o stále probíhajícím jednání
s dodavatelem prací ve věci instalace kovaných zábran do oken budovy pošty pro
potřeby zabezpečení květinové výzdoby (truhlíky).
26) Dne 18. 3. 2013 byl ze strany člena KMČ č. 25 pana Evžena Zvěře informován předseda
KMČ č. 25 o vyvrácení sloupu VO v naší městské části a to v ul. Šeříková.
KMČ č. 25 zaslala požadavek na opravu tohoto sloupu VO do společnosti TSMO a.s.,
věc byla dále ze strany tohoto subjektu okamžitě operativně řešena.
KMČ č. 25 děkuje tímto panu Robertu Svitavskému z TSMO a.s. - provozovny VO za
pomoc při řešení této problematiky.
KMČ č. 25 v této souvislosti žádá o provedení revize sloupů VO a to plošně v celé naší
městské části.
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27) KMČ č. 25 opakovaně požaduje zpřístupnění prostorů detašovaného pracoviště (získání
přístupových kódů k zabezpečovacímu zařízení) dalším osobám z vedení Klubu Seniorů
Svatý Kopeček.
28) Byla provedena dooprava místní komunikace – chodník na pozemku v majetku SMOL
parc. č. 513 v k. ú. Svatý Kopeček a s tím spojené zatékání do nemovitostí parc. č. 516 a
později také parc. č. 517 v k. ú. Svatý Kopeček.
KMČ č. 25 tímto děkuje panu Antonínu Zívalovi TSMO a.s. vedoucí provozovny místních
komunikací, panu Vladimíru Čechovi TSMO a.s. – obchodní zástupce a panu Jaroslavu
Šulcovi MmOl odbor dopravy, oddělení oprav komunikací za pomoc při řešení této
problematiky.
29) KMČ č. 25 projednávala opakovaně nedořešenou problematiku poničených a také zcela
chybějících označení jednotlivých ulic v naší městské části. Věc bude řešena popřípadě
s dodavatelem těchto služeb po projednání s MmOl OVVI.
30) KMČ č. 25 projednávala také opakovaně možnost panoramatického znázornění krajiny –
instalaci turistického vyobrazení a s tím spojenou realizaci fotografických prací ze strany
možného dodavatele.
31) Předseda KMČ dne 20. 3. 2013 osobně navštívil MmOl OVVI odd, turistického ruchu ve
věci upřesnění podkladových materiálů pro budoucí nové aktualizované grafické
zpracování vývěsních skříní turistického orientačního systému umístěného plošně v naší
městské části.
32) KMČ č. 25 opakovaně požaduje vyčištění kanalizačních vpustí a to plošně v celé naší
městské části.
Na tuto problematiku budou opakovaně upozorněny TSMO a.s.
33) KMČ č. 25 projednávala opakovaně problematiku průjezdu motorových vozidel v úseku
ul. Radíkovská – ul. P. Křičky. Členové KMČ č. 25 se shodli, že v této věci bude nutná
instalace retardérů.
Problematika bude dále řešena souběžně se zpracováním a zadáním nutných oprav
místních komunikací v naší městské části s ohledem na skutečnost, že případnou
instalaci retardéru bude realizovat společnost TSMO a.s.
V této věci jen nutné dále písemné vyjádření občanů z této části ul. P. Křičky zejména
z důvodu dalšího počátečního jednání z DI PČR krajské ředitelství Olomouc.
34) Na základě žádosti předsedy KMČ č. 25 byl zaslán na MmOl OVVI KMČ č. 25
požadavek – dotaz na přesný počet obyvatel naší městské části.
Ke dni 13. 3. 2013 bydlí v městské části Olomouc – Svatý Kopeček

747 obyvatel
Předseda KMČ č. 25 děkuje panu Bc. Jakubovi Pešatovi z MmOl OVVI oddělení DP a
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KMČ za pomoc při řešení této problematiky se zjištěním přesného aktuálního počtu
svatokopeckých obyvatel.
35) KMČ č. 25 zaslala dne 24. 3. 2013 na MmOl OVVI po projednání s dodavatelem prací ze
dne 22. 2. 2013 oficiální požadavek na instalaci nové vývěsní skříně na Sadovém
náměstí v naší městské části, jak již informovala v minulém zápise a dále požadavek na
úpravu štítků v jednotlivých vývěsních skřínkách.
36) KMČ č. 25 zaslala požadavek na opravu turistického orientačního systému (vývěsních
skříní) v naší městské části.
37) Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné o získání sponzorských darů od
SMOL na již uskutečněnou akci 1. PLES HANÁCKÉ REPUBLIKY, kdy tyto dary –
reklamní předměty byly získány z MmOl OVVI oddělení turistického ruchu, ale nebyly
financovány z prostředků určených pro jednotlivé KMČ.
Předseda KMČ č. 25 považuje za nutné o tomto informovat občany s ohledem na možný
střet zájmů v této věci při organizování společenské akce nesouvisející s činností pro
KMČ č. 25.
38) Dne 19. 3. 2013 předseda KMČ č. 25 obdržel elektronickou korespondenci - pozvánku
na kulturní představení v Moravském divadle Olomouc určené pouze pro všechny členy
jednotlivých KMČ.
KMČ č. 25 děkuje MmOl OVVI za organizování této kulturní akce, kdy zejména tímto
dochází k ocenění práce zřízených KMČ i jednotlivých členů KMČ vykonávajících tuto
činnost pro SMOL.
39) Dne 23. 5. 2013 proběhne open air akce ELÁN V DIVADLE v prostorách nádvoří
svatokopecké baziliky.
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 6. 5. 2013 v 19:00 hodin
Zapsala dne: 8. 4. 2013 Marta Čapková
Zpracoval dne: 9. 6. 2013 Jan Řehák
Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček

Na Svatém Kopečku dne 9. 6. 2013
7

Jan Řehák

