
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 25
Svatý Kopeček

Č. 9 / 2022 05. 09. 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

Jednání komise bylo zahájeno v 19:00 hod., přičemž na programu byla revize stavu čerpání finančních
prostředků a drobné záležitosti v bodu různé.
Schválený program:
1) Revize stavu čerpání finačních prostředků
2) Různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Jednání komise se účastnil zástupce Městské policie Olomouc - p. Michal Kulveit
Stanislav Černý - upozornil MPO na problematiku ne/průjeznosti ul. Ústavní (potažmo i Haškova) pro svozová
vozila komunálního odpadu TSMO, ke které dochází v důsledku nevhodně odstavených vozidel. MPO - situaci
prověří v termínech před prováděným svozem odpadu tak, aby byla komunikace průjezdná.
Stanislav Černý - upozornil na případ masivního parkování na Sadovém nám. (prostor podél Norbertina)
osobních vozidel (cca 40 vozů) a motorek (cca 40). Komise žádá MPO o zajištění platných předpisů v lokalitě.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Zastávky MHD ZOO, ul. Radíkovská - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Zeleň - projekt estetizace - Sadové nám. 7 - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Opravy chodníků - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Parkování vozidel na lesních cestách - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Zeleň - projekt estetizace + hortenzie - Sadové nám. 7 - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Opravy chodníků a komunikací - výběr a doporučení lokalit - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Křižovatka U Maci - průjezdnost - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Havarijní stav střechy, objekt Holubova 49/7 - V realizaci
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: Sv. Kopeček, parkoviště u hřbitova - Vyřešené
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: DIP a rozpočet města 2023 - doporučení priority KMČ - Před uzavřením
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: Výsadba trvalkového záhonu - Vyřešené
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: Reklamace vitrín - Předáno
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: Parkovací místo pro návštěvy lékaře - Vyřešené
Zápis č. 7/2022 ze dne 11. 07. 2022: Vymístění popelnic ze vstupního prostoru budovy pošty - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti



1) Revize stavu čerpání finančních prostředků
Vzhledem k termínu komunálních voleb, tj. zvolení nového zastupitelstva města a předpokládanému jmenování
nové městské rady a tedy ukončení činnosti stávajících KMČ se komise zabývala stavem čerpání finačních
prostředků, a to jak z fondu oprav, údržby a nákupu služeb (tzv. "provozní prostředky"), tak i z programu
estetizace veřejných prostranství.
Úprava výdajů v rámci provozních prostředků:
- vydání podzimního dvojčísla Svatokopeckých novin ... 10.320,- Kč
- pořízení věnce k pomníku padlým ... cca 1.500,- Kč
- Dřevorubecké závody (konečný příspěvek) ... 6.400,- Kč
- další výdaje dle schváleného rozpisu (viz únorový zápis).
Faktury (platba v hotovvosti), paragony, apod. budou do konce září doručeny přímo paní Gambové na odd.
KMČ a DP, a to jednotlivými členy komise garantujícími danou akci / výdaj.
Výše nevyčerpaného zůstatku činí 7.744,- Kč. O jeho využití komise nerozhodla a aktuálně je ponechán v
rezervě (na návrh p. Prášila k případné úhradě víceprací na umístění informačních vitrín).
V rámci programu estetizace zůstalo nevyčerpáno cca 18.000,- Kč. Komise tudíž rozhodla, že budou využity na
výsadby a zahradnické úpravy v gesci odboru městské zeleně a odpadového hospodářství. Konkrétní možností
je výsaba hortenzií podél v zeleném pásu podél chodníku na ul. Dvorského (mezi autobusobou zast. a
Hospicem), jež územně navazuje na již dříve realizovanou obobnou akci.

05.1 Různé

Oprava radaru na ul. Dvorského -  dle sdělení z odd. KMČ a DP přestavují náklady na nový panel radaru
44.500,- Kč včetně  montáže a dopravy. Cena komplet nového radaru činí včetně montáže 66.500,- Kč bez
DPH. Komise již v letošním roce nedisponuje volnými finančními prostředky. Pro další zvážení opravy či
pořízení nového radaru je vhodné provést vyhodnocení jeho potřebnosti (statistika překročení rychlostí, apod.).
Garant: František Prášil.
Kovařovicova ul. - změna dopravní situace: komise počítá s provedením místního šetření za účasti zástupců
odboru dopravy (p. Klevar, p. Holý) a místních obyvatel. Garant: František Prášil.
Informační vitríny - komise uplatňuje reklamaci instalace informačních vitrín, k čemuž je zapotřebí provedení
místního šetření za účasti zástupce zhotovitele, objednatele a komise. Garant: František Prášil.
Křičkova ul. - p. Prášil projednal s pí. Labounkovou z odd. zeleně zařazení letos nesečených ploch do plánu
sečení.
Studna u rybníku na ul. Dvorského - p. Zvěř inicioval opravu a zabezpečení studny (viz požadavky komise).
Studna Adamovka - rekonstrukce studny a úprava okolí, správa/vlastnictví objektu (viz požadavky komise),
možný záměr revitalizace území pro další období z programu  estetizace veřejných prostranství. 
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Studna u rybníku na ul. Dvorského

Komise žádá o rekonstrukci pumpy a zabezpečení studny tak, aby byla provozně funkční pro odběr užitkové
vody. 

2 Studna Adamovka

Komise žádá o sdělení správce / vlastníka objektu studny nacházející se na pozemcích p.č. 554/4, k.ú. Sv.
Kopeček a p.č. 1336/2, k.ú. Droždín, jež jsou v majetku statutárního města Olomouce.

08 Obecné informace

Jednání komise bylo ukončeno v 20:00 hod. Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční dne 3. říjnaí od
19:00 hod. v budově Sadové nám. 7.



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 9 / 2022

Datum schválení zápisu: 03. 10. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Michal Krejčí

Zapsal/a:
Mgr. Michal Krejčí

Ověřil/a:
Jana Krejčová


