KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 25
Svatý Kopeček

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Č. 4 / 2022

04. 04. 2022 / 19:00 hod.

I. PREZENCE
Přítomni:

Mgr. Michal Krejčí, Ing. Stanislav Černý, František Prášil, Jana Krejčová, Stanislav Jeřábek,
PaedDr. Olga Němcová MBA, Evžen Zvěř

Hosté:

Michal Kulveit - Městská policie Olomouc

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI
01

Schválení programu schůze
1. Městská policie Olomouc - komunikace k záležitostem na Sv. Kopečku
2. Kontrola požadavků / usnesení
3. Využití finančních prostředků na opravy chodníků/komunikací
4. Informace k přípravě projektu estetizace - zeleň v okolí budovy Sadové nám. 7
5. Různé

02

Vystoupení zástupců MPO, PČR
Michal Kulveit - informoval o kontrolách MPO v ul. Holubova u místních hřbitovů, které probíhají na základě
podnětů občanů, přičemž většina případů je řešena domluvou.
Dále byly diskutovány následující záležitosti:
- parkování vozidel na lesních cestách - dle MPO je v této věci kompetentní státní správa lesů, kterou vykonává
odbor životního prostředí MMOL. MPO předává na OŽP MMOL oznámení o zjištěném vjezdu/parkování k
dalšímu řešení. KMČ vznese na OŽP MMOL dotaz na evidenci vybraných pokut.
- ostrůvek zeleně a otáčení vozidel před budovou Sadové nám. 7 - apel na MPO k řešení nelegálního stání
vozidel; v budoucnu bude zvýrazněno žlutými pruhy
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Vystoupení hostů

04

Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Vegatační část (zeleň) projektu estetizace "Úprava okolí úřadu Svatý Kopeček" - Nevyřešené
Dopravní řešení v okolí budovy Sadové nám. 7 - Nevyřešené
Informační vitríny - vývěsky KMČ - Nevyřešené
Místní rozhlas - Nevyřešené
Starší požadavky
Zápis č. 25/2021 ze dne 06. 12. 2021: Dopravní úprava na ul. Holubova - Předáno
Zápis č. 25/2021 ze dne 06. 12. 2021: Vývěska KMČ Svatý Kopeček - Před uzavřením
Zápis č. 25/2021 ze dne 06. 12. 2021: Zasazení "Vánočního stromu" na Sadovém náměstí - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Podnět pana Milana Řeháka - osazení sklopného sloupku na ul. Holubova
- VyřešenéKomise se seznámila s negativním stanoviskem odboru dopravy a územního rozvoje i útvaru
hlavního architekta Magistrátu města Olomouce a bere jej na vědomí.
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Zpomalovací práh na ul. Kovařovicova - Před uzavřením

05

Projednávané záležitosti

05.1

Využití finančních prostředků na opravy chodníků/komunikací
Komise se shodla, že zvažovaná oprava chodníků od bytovek na E. F. Buriana k mateřské školce na ul.
Kovařovicova bude vzhledem k vysokým nákladům (cca 330 tis. Kč) přesunuta do příštího roku, neboť letošní
zdroje na rekonstrukci nejsou dostačující a dělení opravy na díčí akce je neúčelné.
Komise se dále shodla, že letošní prostředky ve výši 150 tis. Kč na doporučené opravy chodníků/komunikací
budou směřovány na odstranění drobných závad dle následujícího seznamu s tím, že akce jež po nacenění
prací zůstanou tzv. "pod čarou" budou přesunuty na další období.
Přehled úseků chodníků k opravě:
1) ul. Darwinova - chodník - v celé délce (k prověření na místním šetření) + roh s ul. Radíkovská
2) Sadové nám. - prostor mezi hospicem a budovou Sadové nám. 7, zejména chodník podél hospice, doplnění
chybějícíh kostek na "cestě/schodišti" a oprava počátečního úseku cestičky
3) chodník na Sadovém nám. mezi ul. Dvorského a ul. Holubova
4) ul. Křičkova - opravy/přeasfaltování překopů komunikace
K uvedeným opravám bude svoláno místní šetření za účasti p. Šulce (ODUR MMOL) a p. Čecha (TSMO).

05.2

Informace k přípravě projektu estetizace - zeleň v okolí budovy Sadové nám. 7
Michal Krejčí - informoval komisi o stavu přípravy projektu estetizace - tj. vegetační úpravy (zeleň) v okolí
budovy Sadové nám. 7, kterou zajišťuje odbor městské zeleně a odpadového hospodářství (OMZaOH).
Aktuálně OMZaOH shromaďuje nabídky zahradnických firem na realizaci prací i následnou údržbu (5 let)
vysazených dřevin (pozn. členové komise obdrželi došlé nabídky mailem). Každá firma pracuje s jiným členěním
nabídky, rozdělením položek apod. Z laického hlediska jsou cenové nabídky postoupené OMZaPH nepřehledné
a komise potřebuje odbornou podporu.
KMČ Sv. Kopeček žádá o přehledné sestavení všech nabídek v jedné tabulce, kde budou logicky porovnatelné
ceny za:- realizaci výsadeb, onbnovu trávníků, apod.- letošní údržbu živého plotu z habrů,- pětiletou údržbu
vysazených dřevin.

05.3

Různé
Michal Krejčí - informoval komisi o jednání k architektonické studii na Sadové nám., jež se uskutečnilo dne 22.
března u nám. Záleské. Na středu 11. května je naplánováno projednání návrhu studie s vlastníky/nájemci
bódek na Sadovém náměstí (pozn. p. Jeřábek domluví s klubem seniorů poskytnutí místnosti v budově Sadové
nám. 7). Veřejné projednání konceptu by mělo být realizováno do konce června 2022.
Michal Krejčí - komise obdržela na vědomí stížnost p. Kubáčka k nemožnosti vjezdu/parkování k místním
hřbitovům pro návštěvníky/vlastníky hrobových míst.
Michal Krejčí - požádal pana Zvěře, aby v systému pro tvorbu zápisů vložil došlé připomínky od členů komise (p.
Prášil, pí. Němcová) a následně koncept březnového zápisu ověřil; případně jej pouze ověřil s tím, že
připomínky vloží předseda a znovu jej pošle k ověření (pozn. p. Zvěř ověření zápisu přislíbil).
Evžen Zvěř - vznesl požadavek na obroušení/úpravu asfaltového povrchu u zastávek MHD ZOO na ul.
Radíkovská, dále komise žádá o úklid a novou výmalbu autobusové zastávky ZOO (směr město).
Stanislav Jeřábek - navrhl, aby ve vydání Svatokopeckých novin vyšlo upozornění pro podnikatele k možnostem
objednání kontejnerů na tříděný odpad od města/TSMO (či jiných subjektů), a to s výzvou, aby nezneužívali
veřejné kontejnery na tříděný odpad, jež jsou určeny pro občany.
František Prášil - v závěru jednání předal předsedovi komise stížnost adresovanou náměstkyni Kolářové.
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Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07

Nové požadavky

1

Zastávky MHD ZOO, ul. Radíkovská
KMČ Sv. Kopeček žádá o obroušení/úpravu asfaltového povrchu u zastávek MHD ZOO na ul. Radíkovská, dále
komise žádá o úklid a novou výmalbu autobusové zastávky ZOO (směr město).

2

Zeleň - projekt estetizace - Sadové nám. 7
KMČ Sv. Kopeček žádá OMZaOH o přehledné sestavení všech nabídek v jedné tabulce, kde budou logicky
porovnatelné ceny za:
- realizaci výsadeb, onbnovu trávníků, apod.
- letošní údržbu živého plotu z habrů,
- pětiletou údržbu vysazených dřevin.

3

Opravy chodníků
Komise se dále shodla, že letošní prostředky ve výši 150 tis. Kč na doporučené opravy chodníků/komunikací
budou směřovány na odstranění drobných závad dle následujícího seznamu s tím, že akce jež po nacenění
prací zůstanou tzv. "pod čarou" budou přesunuty na další období.
Přehled úseků chodníků k opravě:
1) ul. Darwinova - chodník - v celé délce (k prověření na místním šetření) + roh s ul. Radíkovská
2) Sadové nám. - prostor mezi hospicem a budovou Sadové nám. 7, zejména chodník podél hospice, doplnění
chybějícíh kostek na "cestě/schodišti" a oprava počátečního úseku cestičky
3) chodník na Sadovém nám. mezi ul. Dvorského a ul. Holubova
4) ul. Křičkova - opravy/přeasfaltování překopů komunikace.
K uvedeným opravám bude svoláno místní šetření za účasti p. Šulce (ODUR MMOL) a p. Čecha (TSMO).

4

Parkování vozidel na lesních cestách
KMČ Sv. Kopeček žádá OŽP MMOL o zpracování/zaslání přehledu evidence šetřených případů a vybraných
pokut k neoprávněnému vjezdu a parkování vozidel na lesních cestách na Sv. Kopečku (od zoo směr Radíkov).
Dle MPO předává tato svá zjištění na OŽP MMOL k dalšímu řešení.
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Obecné informace
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 21:10 hod. Řádné jednání komise se uskuteční v pondělí 2.
května 2021 od 19:00 hod v budově staré školy na Sadovém nám. 7.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022
Datum schválení zápisu: 19. 04. 2022

Zapsal/a:
Mgr. Michal Krejčí

Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Michal Krejčí

Ověřil/a:
Jana Krejčová

