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 5. 8. 2013
zahájení jednání v 19:00 hod.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:
Ambrož Radek
Čapková Aneta
Čapková Marta
Černý Stanislav, Ing.
Řehák Jan
Zvěř Evžen

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

OMLUVENI:
Bránka Karel
Jeřábek Stanislav
Macková Dagmar
Ticháček Vít, Ing.
1.

KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ:
Hlášení v měsíci červenci proběhlo dle aktuálních potřeb.
Zveřejnění jednotlivých informací pro občany naší městské části proběhlo formou
umístění do vývěsních skříní, elektronickou formou na facebookovém profilu KMČ č. 25 a
rozesláním do jednotlivých e-mailových schránek. Vše proběhlo dle požadavků
jednotlivých zainteresovaných odborů MmOl a předsedy KMČ č. 25.
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V měsíci červenci slavili významné životní jubileum tito občané:
P. Klement Jaroslav Růžička OPraem – kaplan
Paní Marie Grulichová
Paní Brigita Kovaříková
Pan Stanislav Krejčí
2.

PROJEDNÁVANÁ PROBLEMATIKA:

1)

V měsíci červenci byl proveden preventivně opakovaně test elektronického zabezpečení
(poplach) a s tím spojená fyzická prohlídka prostor detašovaného pracoviště MmOl
v naší městské části ze strany dodavatele služeb v oblasti ostrahy budov v majetku SMOl
tedy společnosti SOS, a.s. Olomouc.

2)

Předseda KMČ zaslal elektronicky na MmOl OVVI seznam mezd členů KMČ č. 25 za
práci pro naší městskou část za první pololetí roku 2013.

3)

Byla provedena kontrola sloupů VO plošně v celé naší městské části, případné
požadavky KMČ budou směřovat na TSMO, a.s. a projednány s MmOl OVVI.

4)

KMČ č. 25 opakovaně upozorňuje na nedořešenou problematiku údržby dřevin na
pozemku v majetku SMOl a ve správě SNO, a.s. na ul. P. Křičky (fotbalové hřiště) a to
zejména s ohledem na skutečnost, že již v loňském roce v průběhu turistické sezóny
došlo k pádu větve na parkující automobil. Tímto KMČ č. 25 upozorňuje na velké
nebezpečí úrazu všech osob, které se na tomto pozemku pohybují.

5)

KMČ č. 25 dále projednávala problematiku neudržovaných dřevin v blízkosti sloupů VO
na ul. E. F. Buriana v okolí bytovek, kde větve dřevin již zcela zasahují do jednotlivých
svítidel. V této věci musí být požádán UZSVM jako správce tohoto pozemku. KMČ č. 25
informuje občany, že v této problematice může být nápomocna při jednání s příslušným
úřadem, avšak údržbu dřevin na tomto pozemku nemohou provést TSMO, a.s.
s ohledem na skutečnost, že právě tato plocha není v majetku ani ve správě SMOL.

6)

KMČ č. 25 požádala elektronickou korespondencí MmOl odbor životního prostředí, odd.
odpadového hospodářství o provedení vyčištění stanoviště tříděného odpadu v ul. nám.
Sadové u budovy pošty a to již opakovaně.

7)

Proběhlo předběžné jednání s TSMO, a.s. o požadavku občanů a KMČ č. 25 ve věci
posunutí jednoho sloupu VO v naší městské části v ul. Šeříková.

8)

Proběhlo také jednání ve věci reklamace vpusti kanalizační a stokové sítě v ul. Šeříková.
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9)

Pobočka Pošty, s. p. na Svatém Kopečku nebude dle plánu uzavřena po jednání KMČ č.
25 s vedením oblastních poboček v Olomouci a dále také s vedením regionu Severní
Morava ředitelstvím v Ostravě. Provozní doba bude zachována v dopoledních
hodinách od 8.00 – 12.00 hod. denně v pracovní dny. Občané budou informováni
zveřejněním na vývěsní skříni naší KMČ na Sadovém náměstí. KMČ č. 25 tímto děkuje
vedení Poštovní spořitelny, a.s. za pomoc při řešení této věci.

10) Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné, že dle předběžných informací po
telefonickém jednání se zástupci Poštovní spořitelny, a.s. bude naše městská část
zařazena do plánu požadavků na umístění bankomatu přímo v naší městské části pro rok
2014. Věc bude nutné ale řešit dále s dotčenými odbory MmOl a správcem budovy, tedy
SNO, a.s. V této souvislosti předseda KMČ č. 25 ale upozorňuje občany na
dlouhodobější jednání v této věci.
11) Člen KMČ č. 25 pan Radek Ambrož znovu upozornil na problematiku zcizení zástrče na
nově vybudované brance na starém (původním) svatokopeckém hřbitově. Předseda
KMČ č. 25 informoval všechny přítomné o skutečnosti, že již na tuto problematiku byl
upozorněn MmOl OVVI ale také dodavatel prací (umělecký kovář) v nedávné minulosti.
12) Člen KMČ č. 25 pan Radek Ambrož dále upozornil na umístění – výměnu zahradních
konví na novém svatokopeckém hřbitově a to v plastovém provedení s ohledem na jejich
menší hmotnost a využívání zejména ze strany seniorů navštěvujících pravidelně tento
hřbitov.
13) KMČ č. 25 opakovaně projednávala problematiku neúplného označení ulic a to plošně v
celé naší městské části. Na tuto věc bude také upozorněn MmOl odbor dopravy. Věc
bude také konzultována s MmOl OVVI.
14) Na základě poznatků člena KMČ č. 25 pana Ing. Stanislava Černého KMČ č. 25
projednávala řešení problematiky náletových dřevin (bolševník) na pozemku v blízkosti
naší městské části, věc bude po zjištění majetkových poměrů dané lokality případně
řešena s MmOl odborem životního prostředí.
15) KMČ č. 25 upozorňuje na zničení místní komunikace (obrubníky) v ul. nám. Sadové
v naší městské části v prostoru v blízkosti vchodu do budovy pošty. Trvale opakovaně
dochází k ničení této části místní komunikace, kdy některé automobily při průjezdu
v daném místě (hlavně otáčení vozidel) způsobují ničení majetku SMOL.
16) KMČ č. 25 projednávala možnost vybudování nových sloupů VO v naší městské části.
Věc bude dále konzultována s TSMO, a.s. jako správcem sítě VO.
17) KMČ č. 25 obdržela písemnou korespondenci ve věci povolení zvláštního užívání místní
komunikace za účelem vybudování nové plynové přípojky.
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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 v 20:30 hodin.
Příští schůze

KMČ č. 25 bude dne 2. 9. 2013 v 19:00 hodin

Zapsala dne:

5. 8. 2013 Marta Čapková

Zpracoval dne:

5. 10. 2013 Jan Řehák

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček

V Olomouci – Svatém Kopečku dne 5. 10. 2013
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Jan Řehák

