ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ze dne 4.4.2016

Přítomni:

Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Prášil František ml., Valuš Stanislav,
Zvěř Evžen.

Nepřítomni: Ambrož Radek, Bránka Karel.
Hosté: p. ing. Knoll

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.

• Jubilanti v březnu – v březnu oslavili své životní jubileum paní Jarmila Robenková, Marie
Čapková a pan Václav Přibyl. Gratulujeme.
• Sběrová sobota 2016 – informujeme obyvatele Svatého Kopečka, že dne 23.4.2016 se na
parkovišti u Fojtství uskuteční sběrová sobota, a to od 8:00 – 13:00 hod. Připomínáme, že
stejně tak jako minulý rok, bude letošní sběrová sobota na Svatém Kopečku jenom v tomto
jarním termínu. Obyvatelé Svatého Kopečka mají však možnost využít i jiných termínů
sběrových sobot v jiných městských částech Olomouce.
Upozorňujeme, že odkládání komunálního a dalšího jakéhokoliv odpadu na stanovištích
tříděného odpadu je zakázané, a následně jsou s tím spojené jak finanční tak časové
náklady na jeho odstranění. Na likvidaci velkoobjemových a dalších odpadů jsou k dispozici
sběrové dvory v Olomouci a to zdarma. Děkujeme.

• Opravy 2016 na Svatém Kopečku - KMČ Svatý Kopeček projednala plán realizací oprav
komunikací a chodníků, který byl předem projednán s TSMO a.s.. Na základě cenového
návrhu realizací oprav doručeného od TSMO a.s. KMČ prozatím zařadila následující akce:

1/ Chodník Dvorského naproti č.p. 31 od poklopu cca 20mb…….
2/ Dvorského úprava zel. pásu u BUS Basilika………......................
3/ Radíkovská oprava části komunikace recyklátem……………….
4/ Holubova nad hřbitovem oprava překopu…………………………..

15 972,00 Kč
3 630,00 Kč
3 267,00 Kč
7 030,10 Kč

O dalších opravách bude KMČ rozhodovat až po schůzce, týkající se plánované realizace
chodníků /projektová příprava/ na Dvorského ulici. Schůzka je dohodnuta na konec dubna.

• Žádost o sdělení stanoviska k prodeji - KMČ obdržela žádost o sdělení stanoviska
k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Jde o pozemek
č. 296 /zahrada/ o výměře 6 m2 v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc.
Předmětný pozemek se nachází při ulici K Hájence. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá
o prodej předmětné části pozemku za účelem umístění a provozování trafostanice v jejím
vlastnictví. Jedná se o celobetonovou trafostanici o rozměru 3x2 m. Umístění trafostanice
/viz. příloha č. 1 -katastrální mapa/. Realizace této trafostanice je náhrada za starou
trafostanici, která je nyní umístěna v ulici K Hájence. Tato žádost bude umístěna na vývěsce
KMČ Svatý Kopeček u pošty.
• Dolní rybník - stavidlo - po dohodě s majetkoprávním odborem je v průběhu dubna
předběžně dohodnuta obhlídka protékajícího stavidla dolního rybníka k zjištění příčiny
protékání vody stavidlem. Následně bude navrhnuto řešení opravy stavidla a dohodnuta
oprava.
• Dešťová kanalizace – KMČ Svatý Kopeček a MOVO a.s. provedla zběžnou povrchovou
kontrolu dešťové kanalizace, která propojuje horní a dolní rybník. Pří kontrole byla zjištěna
závada na kanalizační šachtě v ulici Pod Hvězdou. Tato závada bude nahlášena. Dále
připomínáme, že dešťová kanalizace mezi horním a dolním rybníkem stahuje také
dešťovou vodu z ulic Darwinova, Pod Hvězdou, Jasmínová a Holubova a následně tato
voda vtéká do dolního rybníka. Tato zběžná kontrola byla provedena z důvodu, že bylo
zjištěno, že na nátoku do spodního rybníka se čas od času objevuje i voda, která není
dešťová, ale je splašková. Dešťová kanalizace je určena pouze na dešťovou vodu.
Děkujeme za pochopení.
• Oprava výtlačného vodovodního potrubí na Svatém Kopečku - na základě informací od
Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. informujeme obyvatele Svatého Kopečka, že
od 25.4.2016 do cca. poloviny července 2016 bude probíhat na Svatém Kopečku oprava
(cementace) výtlačného vodovodního řadu. Práce budou postupně probíhat z vršiny od
Radíkova směrem ke Svatému Kopečku (lesní pás + část parkoviště podél cesty), dále podél
ulice U Ovčačky (část parkoviště u lesa + travnatá plocha), dále kolem ulice u „Sokoláku“
(zelený pás) k ulici Křičkova, následně přes les a pole u “Bytovek“, dále vedle ulice
Kovařovicova (pole) a směr Droždín vodní rezervoár (pole). Rozkopávky nebudou po celé
délce potrubí, ale jen na předem určených vstupních místech (výkopech). Vlastní oprava
bude probíhat vnitřkem potrubí. Opravy na vodovodním řadu neovlivní dodávku pitné vody
na Svatém Kopečku. V případě Vašich dotazů kontaktujte kmc25@seznam.cz nebo
736 729 767. Děkujeme za pochopení.

• Značka zákaz zastavení Darwinova ulice - informujeme obyvatele, že v ulici Darwinova
ve směru od ZOO byla umístěna dopravní značka „Zákaz zastavení-průběh úseku“, a to
v místě před odbočkou k hornímu rybníku. O umístění této značky KMČ Svatý Kopeček
žádala již od minulého roku, a to z důvodu nepovoleného stání automobilů směrem od ZOO.
Doufáme, že tato značka přispěje k zlepšení místní situace /aspoň trochu/ a bude
dodržována.

• Noc kostelů - bazilika na Svatém Kopečku - na KMČ Svatý Kopeček se obrátil pan
Mgr. Ján Mikolaj - organizátor akce „Noc kostelů“ v bazilice na Svatém Kopečku, která se
koná dne 10.6.2016 se žádostí o spolupráci v jednání s DPMO a.s. o posílení večerních
spojů na Svatý Kopeček a spoje ze Svatého Kopečka po půlnoci pro návštěvníky této akce.
KMČ Svatý Kopeček souhlasí a připojuje se k žádosti směřované na DPMO a.s.

• Dětské hřiště - přerostlé keře - na základě upozornění obyvateli, KMČ Svatý Kopeček
žádá o sestříhání keřů v blízkosti dětských herních prvků dětského hřiště v areálu
fotbalového hřiště na Svatém Kopečku. Dále žádáme o pravidelný odvoz odpadkového koše
v areálu dětského hřiště.
• Informační směrové tabulky - směrovky - člen KMČ Svatý Kopeček ing. Černý upozornil
na špatný stav informačních směrových cedulí na Svatém Kopečku. KMČ žádá o náhradu
těchto poškozených tabulek.
• Hody Svatý Kopeček 2016 – KMČ Svatý Kopeček společně s paní Martou Čapkovou
(spoluorganizátorka hodů) informujeme obyvatele Svatého Kopečka, že dne 5.6.2016 se
uskuteční hody na Svatém Kopečku. O podrobnostech a programu Vás budeme informovat.

• Kulturní, sportovní a společenské akce - podpora KMČ - připomínka - pořádáte nebo
víte o nějaké společenské, kulturní nebo sportovní akci pořádané na Svatém Kopečku, na
které by se mohli zúčastnit obyvatelé Svatého Kopečka? Přepošlete nám odkaz, letáček
nebo pozvánku na kmc25@seznam.cz případně zavolejte na 736 729 767 a my Vám
pomůžeme předat tuto informaci obyvatelům Svatého Kopečka. (Místní rozhlas, vývěska,
web, E-mail). Budeme rádi, když se zapojíte do společenského života na Svatém Kopečku.



Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 2.5.2016 od 19:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin.

Zapsal: František Prášil

Příloha č. 1- umístění nové trafostanice

