
Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 
3.1.2007: 
 
�lenové p�ítomni: Karel Bránka 

Ing.Stanislav �erný 
Claudie Franjkovi�ová 

   Ing.Jarmila Robenková  
Antonín Seidl  

�lenové omluveni: Anna Benešová  
JUDr.Zora Krej�í 
Ing.Stnislav Lach 
Ing.Karel Robenek 
Zden�k Ryšánek 

 
Projednáno: 
 
1. Úkoly z minulých jednání: 

− Požadavky KM� na TSO p�ed zimním obdobím tj.kontroly a opravy osv�tlení  
(nap�.bliká a nesvítí sv�tla na ul.Holubova,Haškova) a pro�išt�ní sb�rových 
kanaliza�ních  vpustí ( nap�.Sadové nám.), stále trvají.Urgenci na TSO 
projedná pan Seidl. 

− Stanovisko KM� k dopisu pana Petra Homoláka a k odpov�di nám�stka 
Svatopluka Š�udlíka,projednané na minulém jednání KM�, bylo napsáno a 
p�edáno na MmOl dne 11.12.2006.Úkol spln�n. 

− �len KM� nebyl p�izván ke kolaudaci p�edlážd�ní chodníku na Dvorského 
ul., pokud kolaudace dosud neprob�hla KM� tímto žádá o p�izvání pana 
Ryšánka. 

 
2. Došlá korespondence z Magistrátu: 

Odbor životního prost�edí,odd.vodního hospodá�ství: zasláno KM� na v�domí 
Rozhodnutí o schválení „Manipula�ního a provozního �ádu pro vodní dílo 
Lošov“.  
  

3. Ostatní korespondence: 
PhDr. Pavel Posp�ch vedoucí odd. kultury na odboru kultury a památkové pé�e 
na Krajském ú�adu Olomouckého kraje, zaslal KM� Hanácký kalendá� a 
dopisem vyzval �leny komise i ob�any Sv.Kope�ka ke spolupráci p�i sepisování 
pam�tnických záležitostí týkajících se Sv.Kope�ka a jeho okolí,nap�. historie 
hostinc�,práce v lese,jak se chodilo do Olomouce,když nebylo autobusové 
spojení a pod.Požádal o kontakt na ur�itou osobu se kterou by mohl 
spolupracovat v tomto sm�ru pro p�ípravu dalších publikací.Do p�íštího jednání 
KM� se mohou ob�ané této lokality p�ihlásit ke spolupráci. 

  



4. R�zné: 
− Na základ� stížností ob�an� KM� tímto žádá o prov��ení poslechové 

dostupnosti místního rozhlasu,za ú�asti �len� komise. 
− Místní obyvatelé dále upozor�ují,že na dislokovaném pracovišti MmOl na 

Sv.Kope�ku pov��ená zam�stnankyn� nebývá v ur�ené dny a hodiny 
p�ítomná.KM� žádá,aby p�ípadná nep�ítomnost a uzav�ení dislokovaného 
pracovišt� MmOl byla p�edem zve�ejn�na na dve�ích m�stského domu.. 

− KM� projednala a odsouhlasila termíny jednání KM� v R.2007: 
      

3.1. 4.4. 4.7. 3.10. 
7.2. 2.5. 1.8. 7.11. 
7.3. 6.6. 5.9. 5.12. 

    
     v 18.00 hod v zasedací místnosti m�stského domu na Sv.Kope�ku. 
− �lenové KM� p�ipraví do p�íštího jednání návrhy na plán práce  KM� na rok 

2007. 
− Ing.Stanislav Lach oznámil,že  rokem 2007 ukon�uje práci v KM�. 
− �lenové KM� op�tovn� navrhují za�adit do KM� sle�nu Hanu Dvorskou, 

bytem Sv.Kope�ek Dvorského 1. 
− P�íští jednání KM� dne 7.2.2007 v 18.00 hod. 

 
Sv.Kope�ek 3.1.2007 

                                                                                                  Ing. Karel Robenek 
 p�edseda KM� �.25 


