Komise městské části č. 25 Olomouc - Svatý Kopeček
Sadové náměstí č. 7, 772 00 Olomouc

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ze dne 5.2.2018
I.

Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.

II.

Prezence členů KMČ

Přítomni:

III.

Ambrož Radek, Mgr. Dvorská Prekop Hana, Ing. Černý Stanislav,
Jeřábek Stanislav, Prášil František ml., Valuš Stanislav, Zvěř Evžen.

Schválení minulého zápisu

Bez připomínek.

Jubilanti v lednu
V lednu oslavili své životní jubileum paní Marta Zvěřová, MUDr. Milada Popotrandovská,
a pan Oldřich Pytolaj. Gratulujeme.

IV.

Projednávané body

● Oprava povrchu ulice K Hájence – Ulice K Hájence je hlavní komunikací
(promenádou) mezi Bazilikou a ZOO a její povrch je dlouhodobě ve špatném stavu a
neustále se zhoršuje, což nevyhovuje jak obyvatelům této ulice, tak návštěvníkům
Sv. Kopečka. Na základě místního šetření obdržela KMČ od TSMO cenový návrh několika
etap opravy ulice K Hájence.
KMČ odhlasovala opravu živičného povrchu ulice K Hájence (75 b.m.) - varianta 1A
(z rozpočtu 300 000,- Kč na opravy) a opravu živičného povrchu ulice K Hájence (46 b.m.)
varianta 2B (z rozpočtu 2,7 mil. na opravy).
Jelikož rozpočet KMČ nedosahuje celkové výše oprav komunikace, žádáme o zařazení
opravy (varianta 2B) do seznamu akcí, které budou projednávány RMO a budou následně
zařazeny k realizaci z částky 2,7 mil. Kč určené pro KMČ na opravy komunikací.
Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Pro 7.
Jelikož podklad silnice K Hájence není pevný a neodpovídá zátěži pro těžká nákladní
vozidla, žádáme tímto zástupce TSMO, zda by nemohli do této a dalších úzkých ulic
Sv. Kopečka použít jiných, než těžkých popelářských vozů, které ničí povrch silnice.
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● Zastávka Svatý Kopeček ZOO – KMČ prověří v jaké fázi je příprava výstavby nové
zastávky, případně opravy stávající zastávky. KMČ již v minulém roce žádala o opravu nebo
o výstavbu nové zastávky. V souvislosti se zastávkou ZOO směr Olomouc žádáme TSMO o
opravu asfaltového povrchu zálivu zastávky, který je od autobusů značně vyježděn.

● Kovařovicova ulice - výmol pod školkou - Žádáme TSMO taktéž o opravu výmolu
na komunikaci Kovařovicova pod školkou, který se stále zvětšuje a o ořezání náletových
dřevin/keřů vyrůstajících zpod zdi školky a zasahujících do komunikace.

● Majetkoprávní vyjádření – pan Roman Vítek „Plyšové ZOO s.r.o.“, žádá o vyjádření
k zvětšení plochy pronájmu části pozemku p.č. 611 k. ú. Svatý Kopeček o 5 metrů
čtverečních, vedle vchodu do ZOO. Pan Vítek nově žádá o pronájem ne na své jméno, ale
na firmu Plyšové ZOO s r.o. a chystá se upravit terén pozemku zatravňovacími dlaždicemi.
KMČ Svatý Kopeček s předloženou žádostí souhlasí za předpokladu, že úpravou terénu a
následnou činností nedojde ke zmenšení průjezdné šířky přilehlé komunikace.
Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Pro 7.

● Domov sv. Anežky- setkání – dne 30.1.2018 proběhla schůzka (představení)
„Domova sv. Anežky“ v Norbertinu se zástupci Charity a dalších orgánů města, kraje,
PČR a dalších.
Za KMČ se zúčastnil Ing. Černý, který zdůraznil, že v případě vzniku jakýchkoliv problémů
souvisejících s provozem Domova sv. Anežky nebo stížností od obyvatel v této souvislosti,
se bude KMČ Svatý Kopeček obracet na vedení Charity a požadovat řešení.

● Vyhláška o nočním klidu – na základě schválení ZMO dne 19.12.2017 se nově akce
zahrnuté ve vyhlášce o nočním klidu, mohou konat pouze do 24:00 hod.
KMČ pošle připomínku k tomuto rozhodnutí, kde žádáme opětovně o posun doby nočního
klidu v termínu konání vybraných akcí na 02:00 ráno.
Na Svatém Kopečku se připomínka týká hodové zábavy a akcí letního kina, které při letním
čase by někdy ani do půlnoci nemuselo skončit.

● Ohňostroje na Svatém Kopečku –Obecně závazná vyhláška o zábavní pyrotechnice,
která by zakazovala ohňostroje na území Olomouce neexistuje. Byla zrušena v roce 1998.
Do 22. hodiny se tak mohou ohňostroje konat. Členové KMČ připravují, vzhledem k častým
stížnostem obyvatel a množství ohňostrojů konaných na území Svatého Kopečka hlavně v
letních měsících, petiční akci. Její znění necháme ověřit právníky, poté budeme občany
informovat o tom, kde petici mohou podepsat.

● Popelnice u budovy pošty- Sadové nám 7. – Komise obdržela stížnosti obyvatel na
přeplněné popelnice u pošty na Sadovém nám. 7.
KMČ Svatý Kopeček informuje a upozorňuje obyvatele, kteří přináší odpad do těchto
popelnic, že tyto popelnice jsou určeny pouze pro potřeby detašovaného pracoviště, Městské
policie, České pošty, knihovny a dětského lékaře.
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● Budova Křičkova 4 ( budova u hřiště) -

na základě žádosti KMČ byla schválena
možnost využívat 4 místnosti v budově Křičkova 4 pro potřeby KMČ Svatý Kopeček a jako
zázemí pro pořádání venkovních společenských akcí pořádaných v areálu fotbalového
hřiště. Komise bude jednat o vybavení alarmem těchto místností se zástupci SNO.

● Svatokopecká ročenka 2017 – finišují práce na Svatokopecké ročence 2017 a opět
tímto žádáme všechny, kdo ještě neposlali svůj příspěvek, o jeho dodání.
Děkujeme za dodání příspěvků.

● Veřejný rozhlas – na základě stížnosti členové KMČ zkontrolují funkčnost rozhlasu v
ulici Menšíkova aj.

● Horní rybník - požadavek na kompletní vyčištění – v letošním roce dojde k
povrchovému shrnutí listí a prořezání poškozené zeleně. Kompletní vyčištění rybníka je
naplánováno v roce 2019..

● Zastávka Svatý Kopeček – Bazilika – pro KMČ je přesunutí stávající zastávky ve
směru do Olomouce prioritou číslo jedna. Upozorňujeme ale, že je nutné upravit projekt
(prodloužit zastávku) vzhledem k nasazení kloubových autobusů z 12 na 18 metrů.
Stávající zastávka – opětovně upozorňujeme, že zídka u zastávky padá a její oprava je
neodkladná!!!
Na základě výše uvedeného bude KMČ iniciovat schůzku s panem náměstkem Žáčkem.

● Potraviny na Svatém Kopečku- sdělení v příloze.
V.

Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

Viz. příloha č. 1

VI.

Závěr

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:50 hod

Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční
dne 5.3.2018 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou.

Zapsala: Hanka P. Dvorská
Upravil a schválil: František Prášil
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Příloha č.1

Souhrn požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

● Potraviny na Svatém Kopečku- sdělení v příloze.
● Zastávka Svatý Kopeček – Bazilika – pro KMČ je přesunutí stávající zastávky ve
směru do Olomouce prioritou číslo jedna. Upozorňujeme ale, že je nutné upravit projekt
(prodloužit zastávku) vzhledem k nasazení kloubových autobusů z 12 na 18 metrů.
Stávající zastávka – opětovně upozorňujeme, že zídka u zastávky padá a její oprava je
neodkladná!!!
Na základě výše uvedeného bude KMČ iniciovat schůzku s panem náměstkem Žáčkem

● Oprava povrchu ulice K Hájence – Ulice K Hájence je hlavní komunikací
(promenádou) mezi Bazilikou a ZOO a její povrch je dlouhodobě ve špatném stavu a
neustále se zhoršuje, což nevyhovuje jak obyvatelům této ulice, tak návštěvníkům
Sv. Kopečka. Na základě místního šetření obdržela KMČ od TSMO cenový návrh několika
etap opravy ulice K Hájence.
KMČ odhlasovala opravu živičného povrchu ulice K Hájence (75 b.m.) - varianta 1A
(z rozpočtu 300 000,- Kč na opravy) a opravu živičného povrchu ulice K Hájence (46 b.m.)
varianta 2B (z rozpočtu 2,7 mil. na opravy).
Jelikož rozpočet KMČ nedosahuje celkové výše oprav komunikace, žádáme o zařazení
opravy (varianta 2B) do seznamu akcí, které budou projednávány RMO a budou následně
zařazeny k realizaci z částky 2,7 mil. Kč určené pro KMČ na opravy komunikací.
Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Pro 7.
Jelikož podklad silnice K Hájence není pevný a neodpovídá zátěži pro těžká nákladní
vozidla, žádáme tímto zástupce TSMO, zda by nemohli do této a dalších úzkých ulic
Sv. Kopečka použít jiných, než těžkých popelářských vozů, které ničí povrch silnice.

● Kovařovicova ulice - výmol pod školkou - Žádáme TSMO taktéž o opravu výmolu
na komunikaci Kovařovicova pod školkou, který se stále zvětšuje a o ořezání náletových
dřevin/keřů vyrůstajících zpod zdi školky a zasahujících do komunikace.

● Zídka u zastávky – KMČ opětovně urguje havarijní stav zídky u
zastávky Svatý Kopeček – Bazilika směr Olomouc. Hrozí zřícení zídky,
Žádáme urgentně o opravu.
!!!Technický stav zídky se stále zhoršuje!!!!
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Příloha č. 2

Potraviny na Svatém Kopečku- sdělení KMČ Svatý Kopeček
Vážení spoluobčané,
Vzhledem k nepochopitelně dlouhému úřednímu postupu stále nevíme, kdy dojde k
obnovení prodeje. Připomínáme, že o provozování prodejny měli zájem tři uchazeči.
Dle informací majetkoprávního odboru stále probíhá proces výběru zájemce o
provozování potravin na Sv. Kopečku. Byl osloven vítěz výběrového řízení.
V případě, že by první zájemce odmítl provozovat prodejnu tak bude, dle informací
Odboru majetkoprávního, osloven další zájemce.
KMČ Svatý Kopeček se o zajištění provozu prodejny potravin začala zabývat již
v průběhu listopadu minulého roku (2017).
KMČ jednala a průběžně dále jedná se Správu nemovitostí Olomouc, pod kterou
spadá budova prodejny a s Odborem majetkoprávní o nutnosti co nejrychleji zajistit
nového provozovatele prodejny potravin s konkrétním doporučením od KMČ.
KMČ při jednáních zdůrazňovala, že obnovení prodejny potravin je důležité hlavně
pro starší obyvatele Svatého Kopečka, maminky na mateřské a dalších.
Informujeme vás, že celý proces výběru nového nájemce potravin na Sv. Kopečku
je v plné kompetenci Odboru majetkoprávního, majetkoprávní komise a RMO.
Vzhledem ke statutu KMČ Svatý Kopeček, ve kterém je uvedeno, že jsme pouze
poradní a iniciativní orgán smOl., nemáme jako KMČ v této souvislosti bohužel
(v tomto a i v jiných případech bohužel pro obyvatele Sv. Kopečka) možnost přímo
rozhodnout o novém provozovateli potravin na Svatém Kopečku.
Ujišťujeme vás, že KMČ Svatý Kopeček má zájem o co nejrychlejší zprovoznění
potravin a i nadále se budeme v této problematice angažovat.
V případě, že by se z nějakého důvodu nepodařilo zprovoznit potraviny na Svatém
Kopečku, tak je KMČ Svatý Kopeček připravena svolat veřejné setkání obyvatel
s podpisovou akcí s následným předáním primátorovi statutárního města Olomouce
a zveřejněním v médiích.
Děkujeme vám za pochopení celé problematiky a za vaší podporu.
O dalším vývoji (věříme, že pozitivním) vás budeme informovat.

Za KMČ Svatý Kopeček
František Prášil
předseda
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