
Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 
7.2.2007: 
 
�lenové p�ítomni: Karel Bránka 

Ing.Stanislav �erný 
JUDr.Zora Krej�í 
Ing.Karel Robenek 

   Ing.Jarmila Robenková  
Antonín Seidl  

�lenové omluveni: Anna Benešová  
Claudie Franjkovi�ová 
Zden�k Ryšánek 

Projednáno: 
1. Úkoly z minulých jednání: 

− Požadavky KM� na TSO na kontroly a opravy osv�tlení projednal pan 
Seidl,opravy byly provedeny,ovšem již op�t blikají sv�tla ve�ejného osv�tlení na 
ul.Ježkové a Holubové (p�ed školou).Dosud nedošlo k pro�išt�ní sb�rových 
kanaliza�ních vpustí  ( Sadové nám.).Urgenci na TSO projedná pan Seidl. 

− Plán práce KM� na rok 2007,�lenové KM� projednali a odsouhlasili: 
m�síc plán �innosti 
leden dohled nad posypem a úklidem sn�hu,opravy ve�ejného osv�tlení a 

pro�išt�ní kanaliza�ních vpustí,spolupráce s TSO 
únor dohled nad zimní údržbou ve spolupráci s TSO,sestavení plánu práce 

komise,návrh na sestavení LM� a dopln�ní o nové �leny 
b�ezen požadavky na o�ez strom� a ke�� a údržba výsadeb ve spolupráci s odb. ŽP

na MmOl.,nát�ry lavi�ek a stol�,opravy lavi�ek a koš� 
duben dohled nad realizací p�echod� na Radíkovské ul. a nad instalací zrcadla 
 u Hospice ve spolupráci s M�stskou policií,sb�rová sobota a jarní úklid 
kv�ten p�ípravné práce pro realizaci kanalizace ,p�íp. svolání ve�ejné sch�ze   

pro informovanost ob�an� o postupu prací,ve spolupráci s investorem 
�erven spolupráce se školami na Sv.Kope�ku na organizaci d�tských 

dn�,spolupráce se ZOO 
�ervenec a  
srpen 

spolupráce s M�stskou policií z d�vodu zvýšeného turistického ruchu, 
�ešení konkrétních problém� 

zá�í sestavení návrhu na plán investic a údržby pro rok 2008 
spolupráce se školami a M�stskou policií k bezproblémovému zahájení 
školního roku 

�íjen spolupráce p�i postupu prací na kanalizaci,sb�rová sobota a podzimní  
úklid 

listopad spolupráce s TSO na p�íprav� zimního období,rozvoz inertního posypu 
prosinec zhodnocení roku 2007,zimní údržba komunikací 

Mimo výše uvedený plán �innosti �lenové komise zajiš�ují: informovanost ob�an� o 
aktuelní problematice prost�ednictvím místního rozhlasu, návšt�vy jubilant� v obci, 
pr�b�žnou spolupráci s jednotlivými odbory MmOl. 
 



− �lenové komise odsouhlasili rozpo�et KM� na rok 2007: 
1. instalace zrcadla u Hospicu  20 tis.K� 
2. nát�ry a opravy lavi�ek  30 tis.K� 
3. vybílení �ekáren MHD  10 tis.K� 
4. dopln�ní zelen�  30 tis.K� 
5. oprava chodníku na Dvorského ul.  70 tis.K� 
6. ostatní náklady na provoz KM�  

v�. p�ísp�vku na školy a sport 
 20 tis.K� 

 celkem 180 tis.K� 
2. Došlá korespondence z Magistrátu: 

− Odbor majetkoprávní: žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku statut. m�sta 
Olomouce �ást parc.�. 532/1 ostatní dopravní plocha o vým��e 8 m² v k.ú. 
Sv.Kope�ek v ul.Radíkovská pro ú�ely 2 ks reklamních panel� spole�nosti euro 
AWK s.r.o.Po projednání KM� nemá ke stávajícím panel�m p�ipomínky a souhlasí 
s pronájmem. 

− Odbor životního prost�edí: KM� zaslána na v�domí dohoda o povolení zvláštního 
užívání ve�ejné zelen� na pozemku Darwinova ul. u ZOO parc.�.611 za ú�elem 
umíst�ní prodejního stánku,žadatel Roman Vítek Jezernice. 

− Odbor vn�jších vztah� a informací: KM� zaslán Statut komisí m�stských �ástí a 
jednací �ád KM�.Tyto materiály komise vzala na v�domí.Dále odbor požádal o 
nominaci �len� komise za KM�.Po projednání bylo dohodnuto,že za KM� bude 
nominována sle�na Hana Dvorská,jak již bylo d�íve dojednáno, a pan Pavel Kolek. 
Návrh �len� KM� uveden v p�íloze. 

− Pozvánka na sch�zi KM� a MP Sv.Kope�ek dne 18.1.2007.Spole�né sch�zky se 
zú�astnil p�edseda KM� pan Ing.Robenek,který seznámil �leny se zápisem 
z jednání.Požadavky KM� Sv.Kope�ek: pr�b�žn� m��it rychlost vozidel 
projížd�jících obcí zvl. v ul.Radíkovská,zam��it se na sprejery (zastávky MHD), 
p�enosná kamera,op�tovn� urgovat instalaci zrcadla u Hospicu,urgovat realizaci 
p�echodu na ul.Radíkovská. 

3. R�zné: 
− K vybírání poplatk� na dislokovaném pracovišti MmOl na Sv.Kope�ku byla podána 

písemná informace  od Dr.Lakomé,která byla zve�ejn�na  ve výv�sce. 
− Ing.�erný upozor�uje,že je nutné op�tovn� prov��it poslechovou dostupnost 

místního rozhlasu,,na ul.Holubova,vedle výrobny Benešovy cukrárny není rozhlasu 
rozum�t. 

− �lenové upozor�ují na problematiku p�ípadných škod p�i výkopových pracích na 
kanalizaci,což musí být �ešeno s realizátorem stavby na ve�ejné sch�zi. 

− P�íští jednání KM� dne 7.3.2007 v 18.00 hod. 
 
Sv.Kope�ek 7.2.2007 

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

 
 



 
 
 
 
 

Návrh na složení KM� �.25 Olomouc Svatý Kope�ek: 
 
 
 
 
�. jméno datum narození bydlišt� 
1. Bránka Karel 25.11.1951   Sv.Kope�ek,Pod Hv�zdou 211/7 
2. �erný Stanislav Ing. 16.2.1944   Sv.Kope�ek,Holubova 64/2 
3. Dvorská Hana 10.1.1980   Sv.Kope�ek.Dvorského 161/1 
4. Franj´kovi�ová Claudie 4.2.1971   Sv.Kope�ek,Haškova 98/2 
5. Kolek Pavel 6.1.1970   Sv.Kope�ek,Ústavní 53/6 
6. Krej�í Zora JUDr. 1.8.1941   Sv.Kope�ek,Pod Hv�zdou 247/2A 
7. Robenek Karel Ing. 8.1.1935   Sv.Kope�ek,Še�íková 77/5 
8. Robenková Jarmila Ing. 11.3.1941   Sv.Kope�ek,Še�íková 77/5 
9. Ryšánek Zden�k 11.3.1968   Sv.Kope�ek,Menšíkova 42/2 
10. Seidl Antonín 1.10.1933   Sv.Kope�ek,E.F.Buriana 206/8 

 
Svatý Kope�ek 7.2.2007 

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


