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 ZÁPIS 

 Z PRAVIDELNÉHO JEDNÁNÍ                           

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 

OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

ZE DNE 05. 05. 2014 
 

Zahájení v 19:00 hodin Ukončení v 20.30 hod. 
 

Přítomní členové: Nepřítomní členové:  Hosté: 

Bránka Karel Ambrož Radek manželé Jahodovi 

Čapková Aneta Ticháček Vít, Ing  --- 

Čapková Marta  --- --- 

Černý Stanislav, Ing.  --- --- 

Jeřábek Stanislav --- --- 

Prášil František, ml. --- --- 

Zvěř Evžen --- --- 

--- --- --- 

 

1) Jubilanti v měsíci dubnu 

2) Informace o proběhlých jednáních 

3) Informace o zájmu občanů o práci v KMČ 

4) Informace o provozu parkovací plochy u hřiště 

5) Vyhodnocení vyjádření občanů ke stanovišti tříděného odpadu – Holubova ulice, u hřbitova 

6) Informace o nepovoleném přemístění kontejnérů na TO 

7) Vodní nádrž – rybník, ulice Radíkovská 

8) Chybějící chodník na ulici Dvorského  

9) Nepřehledná dopravní situace na komunikaci u ZOO 

10) Termín schůzky s pracovníkem TSMO v rámci fondu oprav 

11) Neudržovaný pozemek – bývalý KD 

12) Havarijní stav elektrického rozvaděče na ulici Radíkovská 

13) Žádost z Odboru majetkoprávního o prodej nemovité věci - trafostanice 

14) Dlouhodobě neřešené požadavky KMČ 

15) Přehled o došlé poště 

16) Přehled o odeslané poště 

 

1) V měsíci dubnu oslavili své životní jubileum paní Svatava Urbančíková a pánové Oldřich Wagner, 

Jaroslav Smékal a Rudolf Jaroš. 

  

2) 14. 04. Jednání s náměstky RNDr. Janem Holpuchem, Ph.D. a RNDr. Ladislavem Šnevajsem 

místo: Statutární město Olomouc, kancelář náměstka RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. 

účast: Marta Čapková, Stanislav Valuš, Ondřej Macků 

obsah: na základě své žádosti o pronájmu fotbalového hřiště, seznámili členové SK Kopeček  

přestavitele města se svými obavami nad budoucností hřiště, předsedkyně Čapková předložila návrh 

komise o pověření provozováním parkoviště u hřiště do doby, než bude na základě záměru MmOl  

vybrán nájemce parkovací plochy – viz. samostatný bod tohoto zápisu č. 4 

16. 04. Schůzka MPO a PČR s předsedy KMČ Svatý Kopeček, Lošov, Radíkov a Droždín 

místo: služebna MPO, Sadové náměstí č. 7, Svatý Kopeček 

účast: Marta Čapková 

obsah: zajištění veřejného pořádku ve výše uvedených městských částí 

29. 04. Výrobní výbor týkající se opravy zídky 

místo: Stavoprojekt Olomouc a. s., Holická 31, Olomouc 

účast: Evžen Zvěř 

obsah: schůzka se týkala předložení PD a příprava realizace opravy schodů a zídky u hospice na 

Sadovém náměstí 



2. 

 

3) Na RMO se písemně obrátili občané Svatého Kopečka pánové Ondřej Macků a Jiří Jaroš, kteří projevili 

zájem o práci v komisi. Dnešního jednání se z pracovních důvodů nemohli osobně zúčastnit. Komise 

nové zájemce o tuto práci vítá. Uvedení zájemci budou pozváni na další jednání KMČ. Konečné slovo 

ve složení KMČ má Rada města Olomouce, která členy komisí schvaluje.  

 

4) Ve věci návrhu KMČ, aby do doby, než bude vybrán nájemce parkovací plochy, byla tato svěřena do 

provozování komise, bylo nakonec na osobním jednání s náměstky RNDr. Holpuchem, Ph.D. a  RNDr. 

Šnevajsem dne 14. 4. dohodnuto následující: Jelikož KMČ není právní subjekt, parkovací plocha u 

hřiště bude do doby, než se uzavře řádná pachtovní smlouva, svěřena provozování zoologické zahradě. 

Jako příspěvková organizace již nájemní smlouvu na parkoviště mají, tudíž se jenom rozšíří.  Tím 

pádem se může od prodlouženého velikonočního víkendu a dále na parkovišti vybírat poplatek                

za parkování. 

 

5) Komise městské části vyhodnotila vyjádření občanů ke stížnosti na stávající umístění tříděného odpadu. 

Na základě vyjádření občanů, doporučuje KMČ stanoviště tříděného odpadu na stávajícím místě, na 

ulici Holubova, u hřbitova, v blízkosti kontejnerů na hřbitovní odpad, ponechat. Vzhledem k tomu že se 

jedná o místo v bezprostředním sousedství místního hřbitova, žádá KMČ  o estetické vyřešení vlastního 

umístění nádob. Z osmi doručených vyjádření bylo sedm pro zachování stávajícího stanoviště, jedno 

vyjádření bylo proti. 

 

6) Na základě výše uvedeného bodu č. 5 se veřejného jednání KMČ zúčastnili manželé Jahodovi, kteří 

uvedli, že zmiňované kontejnery přesunul neznámý pachatel na druhou stranu hřbitovní zdi. Jelikož jsou 

kontejnery v blízkosti nemovitosti manželů Jahodových a při vyvážení působí těžká technika škody na 

majetku manželů (prasklá stěna garáže), požadují manželé Jahodovi o přesunutí nádob na tříděný odpad 

zpět na zpevněnou plochu ke kontejnerům na hřbitovní odpad. TSMO byly již o tomto přesunu 

vyrozuměny a měly by tak učinit co nejdříve. 

 

7) Ve věci vodní nádrže na ulici Radíkovská, provedla předsedkyně KMČ telefonický dotaz na pracovnici 

z Odboru majetkoprávního paní Vladimíru Brázdovou, která je pověřena touto problematikou. Uvedená 

pracovnice byla informována o unikající vodě z rybníka a sdělila, že věc předá firmě, která provádí 

pravidelné kontroly vodních ploch v majetku města. V letošním roce by se mělo provést zpevnění  

hráze. O stavu obou rybníků na Svatém Kopečku byl Odbor majetkoprávní informován již za předsedy 

pana Jana Řeháka. Tudíž město ví i o vypouštění domovního odpadu do rybníka. Věc byla předána na 

Odbor životního prostředí, Ing. Hučínové. Po telefonické konzultaci s uvedenou pracovnicí na Odboru 

ŽP, zašle KMČ nový podnět k prošetření situace s vypouštěním domovního odpadu, vzhledem k tomu, 

že věc nebyla na tomto odboru dotažena do konce. V žádosti bude uveden i podnět k prošetření 

připojení občanů ke kanalizační síti. 

 

8) Na základě dotazu paní Hany Prekop Dvorské ohledně chybějícího chodníku na ulici Dvorského bylo 

Odborem dopravy, Ing. Koníčkovou odpovězeno, že žádost o vybudování chodníku spadá do 

kompetence Odboru investic MmOl. Požadavek na vybudování chodníku na ulici Dvorského byl tedy 

zařazen Odborem dopravy do registru požadavků na investiční akce, který bude následně předán 

Odboru investic. 

 

9) Na KMČ se obrátili občané s žádostí o řešení nepřehledné dopravní situace na ulici Darwinova, 

v blízkosti vstupu do zoologické zahrady. Chodci, kteří se pohybují na této komunikaci si neuvědomují, 

že se nejedná o pěší zónu. Projíždění vozem nebo na kolech je proto nebezpečné. Věc bude postoupena 

Odboru dopravy. 

 

10)  Termín schůzky s pracovníky TSMO a MmOl v rámci fondu oprav proběhne dne 12. 5. 2014 v 10:00 

hodin. Jednání se zúčastní členové Ing. Černý a pan Zvěř. 

 

11) Ing. Černý předal KMČ žádost, kterou podá Odboru životního prostředí, která se týká podnětu 

k prošetření neudržovaného pozemku v místě vyhořelého objektu bývalého kulturního domu. 

 

12) Pan František Prášil informoval přítomné o postupu hlášení závady na elektrickém rozvaděči na ulici 

Radíkovská u restaurace Fojtství. Havarijní stav tohoto rozvaděče byl nahlášen na havarijní linku firmě 



3. 

 

ČEZ. Elektrický rozvaděč byl ze strany této firmy „zapáskován“ a panu Prášilovi bylo sděleno, že do 

třech týdnů dojde k opravě. Zatím se takto nestalo. Komise bude věc urgovat.  

 

13) KMČ projednala žádost z MmOl, Odboru majetkoprávního o sdělení stanoviska  k prodeji nemovité 

věci ve vlastnictví SmOl. Jedná se o budovu bez čp/če, tech. vybavení na pozemku parc. č. 532/3 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc – stávající 

trafostanice, kterou provozuje společnost ČEZ Distribuce, a. s. Uvedená společnost žádá o prodej této 

budovy. KMČ nemá k uvedenému prodeji námitek. 

14) Požadavek ze dne 04. 03. 2009 – umístění sociálních zařízení na parkovištích. 

Požadavek ze dne 04. 03. 2009 – zajištění instalace bankomatu v budově nám. Sadové 7, popř. řešit 

možné varianty.  

Požadavek ze dne 04. 08. 2010 – oprava zídky u hospicu. 

 

15) Došlá pošta 

 

 

Datum: 

Poštou 

Elek- 

tronicky 

Osobně 

 

Odesílatel: 

 

Obsah: 

09. 04. 2014 E Curibund, spolek, Olomouc – Svatý 

Kopeček 

Na vědomí zaslaný požadavek na 

MmOl, Odbor ŽP ve věci úklidu pod 

vzrostlými dřevinami (kaštan)  v 

blízkosti svatokopeckého Hospice. 

09. 04. 2014 E MmOl, sekretariát náměstka J. Holpucha Žádost o osobní jednání 

23. 04. 2014 E Stavoprojekt Olomouc, a. s., Ing. Vician Pozvánka na výrobní výbor ve věci 

opravy zídky u hospice 

24. 04. 2014 E Mgr. Hana Prekop Dvorská, Svatý 

Kopeček 

Přepískaná odpověď z odboru 

dopravy na dotaz ohledně chybějícího 

chodníku na ulici Dvorského 

28. 04. 2014 E MmOl, Odbor vnějších vztahů, Mgr. 

Puhač 

Objednávka prací TSMO na měsíc 

květen 

29. 04. 2014 E MmOl, Odbor ŽP, odd. odpadového 

hospodářství a péče o zeleň, Ing. Dreiseitl 

Sdělení k dotazu ohledně přemístění 

kontejnerů na TO u hřbitova 

30. 04. 2014 E TSMO, sekretariát Plán prací na měsíc květen 

31. 04. 2014 P MmOl, Odbor majetkoprávní Žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

 

 

16) Odeslaná pošta 

 

 

Datum: 

Poštou 

Elek- 

tronicky 

Osobně 

 

Adresát: 

 

Obsah: 

08.04.2014 P Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., Katedra 

politologie a evropských studií, FF UP 

Olomouc  

Vyplněné dotazníky 

11.04.2014 O MmOl, Odbor majetkoprávní  Odpověď na žádost o sdělení 

stanoviska k bezúplatnému převodu 

nemovitých  věcí z vlastnictví a do 

vlastnictví SmOl 

 

11.04.2014 O MmOl, Odbor majetkoprávní  Odpověď na žádost o sdělení 

stanoviska k pronájmu nemovitých 



4. 

 

věcí  

27. 04. 2014 E MmOl, Odbor ŽP, odd. odpadového 

hospodářství a péče o zeleň, Ing. Dreiseitl 

Oznámení o přemístění kontejnerů na 

TO u hřbitova neznámým pachatelem 

27. 04. 2014 E Stavoprojekt Olomouc, a. s., Ing. Vician Potvrzení o účasti na výrobním 

výboru 

 

 

 

Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 2. 6. 2014 v 19:00 hodin 

Zpracovali: Ing. Stanislav Černý a Marta Čapková 

Předsedkyně KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

 

Na Svatém Kopečku dne 18. 05. 2014 

 

 


