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 7. 10. 2013
zahájení jednání v 19:00 hod.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:
Ambrož Radek
Bránka Karel
Čapková Aneta
Čapková Marta
Černý Stanislav, Ing.
Jeřábek Stanislav
Řehák Jan
Zvěř Evžen

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

OMLUVENI:
Macková Dagmar
Ticháček Vít, Ing.
HOSTÉ:
Mjartanová Michaela – předseda občanského sdružení Curibund
KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček byla v průběhu celého pravidelného veřejného
jednání usnášeníschopná.
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1.

KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ:
Hlášení v měsíci září 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.
V měsíci září slaví významné životní jubileum:
Paní Procházková Eva

2.

PROJEDNÁVANÁ PROBLEMATIKA:

1)

Předseda KMČ č. 25 poděkoval panu Evženu Zvěřovi KMČ č. 25 – člen za dobrou
spolupráci při řešení jednotlivých problematik spojených s naší městskou částí a slečně
Anetě Čapkové KMČ č. 25 – člen, asistentka předsedy KMČ za pomoc při řešení
administrativních záležitostí spojených s chodem naší KMČ.

2)

Předseda KMČ č. 25 poděkoval panu Radku Ambrožovi – členovi KMČ č. 25 za velice
dobrou reprezentaci naší městské části v oblasti sportu. Pan Radek Ambrož se dne 24.
8. 2013 v Olomouci zúčastnil závodu v běhu na 5 km v rámci běžeckého seriálu Mizuno
RunTour 2013 a v kategorii M39 obsadil výborné 3 místo.

3)

KMČ č. 25 projednávala problematiku plánu na umístění dvou zcela nových sloupů VO
v ul. Holubova v blízkosti svatokopeckého starého původního hřbitova (u rybníka). V této
části ulice je umístěno stanoviště tříděného odpadu a dochází zde k průchodu občanů
nejen naší městské části právě s ohledem také na umístění dvou hřbitovů. Jedná se o
jedinou místní komunikaci v katastrálním území Svatý Kopeček, která není osvětlena.
Věc byla také předběžně projednávána na místě samém se zástupcem TSMO, a.s.,
panem Robertem Svitavským (TSMO a. s. – vedoucí provozovny VO) a za přítomnosti
členů naší KMČ č. 25 pana Evžena Zvěře a pana Jana Řeháka.

4)

U sousoší sv. Jana Nepomuckého byla provedena nutná oprava kanalizačního vedení a
vpusti na základě opakovaných žádostí naší KMČ č. 25. Tímto jednoznačně bude v
budoucnosti zamezeno ničení nově zrekonstruované stavby historického významu
v majetku SMOL.
Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje RNDr. Ladislavu Šnevajsovi – náměstek primátora
SMOl za osobní pomoc při řešení tohoto požadavku naší KMČ, dále děkuje panu Mgr.
Vladimíru Puhačovi z MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení, panu Jaroslavu
Šulcovi z MmOl odboru dopravy, odd. oprav komunikací, panu Vladimíru Čechovi
z TSMO a.s. – obchodní zástupce, panu Michaelu Kollárovi z TSMO a. s. – provozovna
místních komunikací, panu Mgr. René Tikalovi – autorizovaný restaurátor, panu Ing.
Stanislavu Černému KMČ č. 25 – místopředseda, panu Evženu Zvěřovi – KMČ č. 25 –
člen.
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5)

Postupně jsou realizovány nutné opravy komunikací v naší městské části. Byla již
zrealizována oprava místní komunikace (asfaltový plášť) na nám. Sadovém u restaurace
Chalupa na schůdkách, postupně dle formací z TSMO, a.s., budou tedy dokončeny
(realizovány) všechny požadavky naší KMČ naplánované pro tento kalendářní rok.

6)

Předseda KMČ č. 25 doporučil pro příští kalendářní rok zahrnout do plánu nutných oprav
komunikací již i méně využívané místní komunikace, protože v rozmezí minulých třech
roků došlo k realizaci oprav nejvíce frekventovaných místních komunikací.

7)

Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné, že v ul. Holubova v bezprostřední
blízkosti vjezdu do objektu cukrářské výrobny pana Zdeňka Beneše, občana naší
městské části, došlo k opravě povrchu místní komunikace na pozemku SMOl, kdy tato
akce realizovaná subdodavatelem TSMO, a.s. byla profinancována panem Zdeňkem
Benešem na jeho vlastní náklady.

8)

Předseda KMČ č. 25 opakovaně zaslal na TSMO, a.s. požadavek na realizaci opravy
kanalizační vpusti v ul. Ústavní.

9)

Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné o tom, že byl telefonicky kontaktován
zástupci sekretariátu primátora SMOl a byl předběžně řešen další postup ve věci osobní
účasti primátora SMOl pana Martina Novotného na některém budoucím jednání KMČ č.
25, a to na základě osobní iniciativy pana primátora, kterou prezentoval všem přítomným
občanům a členům KMČ č. 25 na pravidelném veřejném jednání KMČ č. 25 dne 22. 7.
2013. Jak již KMČ č. 25 uváděla v předchozím zápise, hlavním důvodem přítomnosti
primátora SMOl na jednom z budoucích pravidelných jednání bude projednávání
problematiky parkování motoristů zejména z řad návštěvníků ZOO Olomouc. Pan
primátor dle informací sekretariátu dále plánuje návštěvu naší městské části z důvodů
výše uvedených. KMČ č. 25 bude v krátké budoucnosti dále v této věci kontaktována ze
strany sekretariátu primátora SMOl. Občané budou o plánované návštěvě primátora
SMOl s dostatečným předstihem veřejně informováni.

10) Oprava zastávky MHD Svatý Kopeček ZOO na ul. Radíkovská ve směru do Olomouce
bude realizována až v dalším kalendářním roce 2014 s ohledem na nutnost zjištění
majetkových poměrů k pozemkům v blízkosti této stavby a také z důvodu nemožnosti
uvolnění finančních prostředků na tuto akci v tomto kalendářním roce. Věc byla
projednávána na místním šetření za účasti pana Mgr. Vladimíra Puhače z MmOl OVVI,
oddělení DP a KMČ – vedoucího oddělení, ing. Stanislava Černého - místopředsedy
KMČ č. 25 a pana Jana Řeháka - předsedy KMČ č. 25.
11) KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci z ČSOB, a.s. ve věci požadavku na
umístění bankomatu v naší městské části. Věc bude dále řešena v příštím kalendářním
roce, kdy bude nutné vyvolání jednání za účasti pracovníků dotčených odboru MmOl,
zástupců ČSOB, a.s. a členů naší KMČ. Na tomto se také s pracovníky ČSOB, a.s.
telefonicky dohodl předseda KMČ č. 25.
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12) Předseda KMČ č. 25 na základě požadavku pana Ing. Stanislava Černého –
místopředsedy KMČ č. 25 a současně předsedy Klubu seniorů Olomouc - Svatý Kopeček
osobně jednal se zástupci vedení MP Olomouc ve věci zpřístupnění části prostor
služebny MP Olomouc – Svatý Kopeček (bývalá rozhlasovna) a možnosti budoucího
využívání ze strany KMČ č.25 a místního klubu pro seniory (skladové prostory).
13) KMČ č. 25 projednávala nutnost přistavení kontejneru na bioodpad v naší městské části
v druhé polovině měsíce listopadu s ohledem na skutečnost, že v tomto kalendářním
roce již MmOl (TSMO a.s.) nezajišťuje automaticky přistavení těchto nádob na bioodpad
v podzimním období tak, jak bylo zvykem v nedávné minulosti. V tomto případě tedy
bude požádán MmOl OVVI, oddělení DP a KMČ o možnost profinancování přímo
z rozpočtové kapitoly určené pro jednotlivé KMČ. Tímto krokem dojde k eliminaci tvorby
černých skládek zejména v lesních porostech v okolí naší městské části. V případě
schválení KMČ plánuje přistavení kontejneru na sobotu dne 23. 11. 2013 od 8.00 hodin.
14) Člen KMČ č. 25 pan Evžen Zvěř vznesl poznatek na možnost prověřit některé majetkové
poměry k pozemkům (travnaté plochy) v ul. Dvorského v místě v blízkosti obou zastávek
Svatý Kopeček - Bazilika.
15) Opakovaně byl ze strany předsedy KMČ č. 25 telefonicky řešen požadavek na osobní
setkání se zástupci MmOl odboru životního prostředí, oddělení péče o zeleň z důvodu
dalšího řešení problematiky neudržovaného soukromého pozemku parc. č. 236 v k. ú.
Svatý Kopeček. Věc bude dále řešena s přihlédnutím na momentální časovou vytíženost
pracovníků MmOl odboru životního prostředí, oddělení péče o zeleň.
16) Dne 4. 9. 2013 byl zaslán požadavek formou elektronické korespondence na MmOl
odbor majetkoprávní na opravu hráze na vodní nádrži (rybník) v ul. Radíkovská parc. č.
344 v k. ú. Svatý Kopeček, a to vzhledem k tomu, že dochází k sesuvu a poškozování
betonových dílců po obvodu této nádrže.
17) KMČ č. 25 zaslala dne 6. 9. 2013 na MmOl odbor životního prostředí, oddělení péče o
krajinu a zemědělství přeposlaný e-mail - požadavek na odstranění náletové dřeviny
(bolševník) v blízkosti naší městské části na pozemku parc. č. 1336/4 v k. ú. Droždín na
pozemku v majetku SMOl.
18) KMČ č. 25 přeposlala dne 10. 9. 2013 na MmOl odbor životního prostředí, oddělení
odpadového hospodářství elektronickou korespondenci vedenou na MmOl odbor
životního prostředí, odd. péče o zeleň ve věci požadavku údržby dřevin na pozemku
SMOl v ul. Pod Hvězdou. Tato korespondence byla zaslána s ohledem na informovanost
tohoto oddělení o požadavcích, které vedla naše KMČ v minulosti ve věci údržby dřevin
pro potřeby následného požadavku na odstranění stavební suti tak, jak již KMČ č. 25
informovala v minulosti ve svých zápisech.
19) KMČ č. 25 zaslala dne 10. 9. 2013 elektronickou korespondenci na MmOl odbor dopravy,
oddělení dopravních opatření – požadavek na doplnění chybějících názvu ulic, a to
plošně v celé naší městské části.

4

20) Předseda KMČ č. 25 projednával telefonicky se zástupci UZSVM možnost budoucí
opravy místních komunikací (chodník) na pozemku ve správě UZSVM v blízkosti
bytovek.
21) KMČ č. 25 zaslala dne 17. 9. 2013 na MmOl odbor životního prostředí, oddělení péče o
zeleň elektronickou korespondenci - požadavek na vyvolání místního šetření přímo
v naší městské části ve věci údržby dřevin.
22) KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci z MmOl OVVI – pozvánku na
plánované veřejné pravidelné zasedání ZMO dne 18. 9. 2013. Tyto informace byly
zveřejněny formou vyvěšení ve vývěsní skříni KMČ č. 25 na Sadovém náměstí u budovy
detašovaného pracoviště MmOl, rozesláním elektronicky do jednotlivých e-mailových
schránek občanům a zveřejněním v elektronické podobě na facebookovém profilu KMČ
č. 25.
23) Předseda KMČ č. 25 rozeslal elektronicky na jednotlivé dotčené odbory MmOl, MP
Olomouc a PČR - obvodní oddělení Velká Bystřice informace o plánu pořádání kulturních
akcí v naší městské části na základě požadavku občanů – zástupců pořadatelů
jednotlivých akcí.
24) Předseda KMČ č. 25 zaslal elektronickou korespondenci na SNO, a.s. – s požadavkem
na realizaci údržby dřevin na pozemku v majetku SMOl parc. č. 531/1 v k. ú. Svatý
Kopeček (areál fotbalového hřiště), který je ve správě společnosti SNO, a.s. Předseda
KMČ č. 25 v této korespondenci navrhuje provést údržbu dřevin přímo svatokopeckými
občany, kteří ho o tuto možnost osobně požádali. Údržbu lze provést odborně na jejich
vlastní náklady za dodržení všech bezpečnostních podmínek včetně veškerého úklidu
dřevné hmoty.
25) KMČ č. 25 upozorňuje na stále nedořešenou problematiku úklidu na pozemku parc. č.
234 v k. ú. Svatý Kopeček v majetku SMOl za budovou detašovaného pracoviště
(budova pošty). KMČ č. 25 již dvakrát zaslala elektronickou korespondenci vedenou na
SNO, a.s. jako správce pozemku. Na základě požadavků KMČ č. 25 došlo již k úpravě
dřevin na tomto pozemku, ale stále není zrealizován konečný úklid (odvoz stavební suti).
26) Vedení ZŠ a MŠ Svatý Kopeček předseda KMČ č. 25 osobně vrátil klíče od vývěsní
skříně určené pro prezentaci činnosti tohoto školského zařízení.
Předseda KMČ č. 25 tímto opravuje nesprávný údaj uvedený v předchozím zápise
z pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček ze dne 2. 9.
2013 ve věci přítomnosti člena KMČ č. 25 pana Karla Bránky na tomto jednání, kdy byl
nesprávně uveden údaj přítomen i nepřítomen.
Oprava:
Člen KMČ č. 25 pan Karel Bránka nebyl přítomen na tomto výše uvedeném jednání a byl
řádně omluven.
Předseda KMČ č. 25 se tímto omlouvá všem za nesprávně uvedený údaj.
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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 4. 11. 2013 v 19:00 hodin

Zapsala dne:

7. 10. 2013 Marta Čapková

Zpracoval dne:

2. 1. 2014 Jan Řehák

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček

V Olomouci – Svatém Kopečku dne 2. 1. 2014
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Jan Řehák

