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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 2.5.2007: 
 
�lenové komise p�ítomni jednání: Karel Bránka 
 Stanislav �erný Ing. 
 Hana Dvorská Mgr. 
 Stanislav Je�ábek 
 Pavel Kolek 
 Zora Krej�í JUDr. – místop�edsedkyn� KM� 
 Karel Robenek Ing. – p�edseda KM� 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Zden�k Ryšánek 
�lenové komise jednání nep�ítomni: Veronika Müllerová 
 Antonín Seidl 

 
Projednáno: 
1. Seznámení a p�edstavení �len� KM�.P�edseda upozornil na n�které body statutu komisí 

m�stských �ástí,který �lenové obdrželi p�i jmenovacím dekretu. 
2. Rozd�lení �inností KM� mezi �leny komise: 

�innost: odpov�dný �len komise: 
stavební akce (opravy,nát�ry,chodníky) Pavel Kolek,Zden�k Ryšánek 
doprava (p�echody,zna�ení) Stanislav �erný Ing.,Stanislav Je�ábek 
�ekárny MHD Karel Bránka 
osv�tlení Antonín Seidl 
spolupráce se školami,ZOO, t�l.jedn. 
SOKOL,p�ání jubilant�m, rozhlas 

Hana Dvorská Mgr.,Veronika Müllerová 

spolupráce s církví,právní 
záležitosti,internetová správa 

Zora Krej�í JUDr. 

jednatel KM�:záznam korespondence, 
zápisy, internet.zprávy,hospoda�ení 
komise 

Jarmila Robenková Ing. 

údržba místní zelen�,organizace KM� Karel Robenek Ing. 
  

3. Úkoly z minulých jednání: 
− p�echody p�es komunikaci Radíkovská, zrcadlo v zatá�ce u Hospice,p�edseda 

informoval o jednání s policií a TSO,postup sledovat Ing.�erný,pan Je�ábek, 
− zákaz zastavení a stání v ul.Darwinova,za�izuje MP na p�íkaz nám�stka primátora 

pana Ji�ího Martináka, 
− sb�r biologického odpadu,jak bylo uvedeno v Radni�ních listech na Sv.Kope�ku 

bude p�istaven kontejner na parkovišti  u rest.Fojtství každou st�edu 16.00-18.00, 
− svolání ve�ejné sch�ze p�ed zahájením prací na Sv.Kope�ku,p�edseda jednal 

s Ing.Mankoveckým na implementa�ní skupin� Magistrátu,termín bude up�esn�n 
na p�íštím jednání KM�,Ing.Robenek. 

4. Došlá korespondence z Magistrátu: 
− odbor vn�jších vztah� a informací,oznámení o jmenování p�edsedy a nových �len� 

komise a místní �ásti Sv.Kope�ek Radou m�sta Olomouce dne 17.4.2007,v p�íloze 
Statut komisí m�stských �ástí a Jednací �ád KM�, 

− odbor majetkoprávní,žádost o sd�lení stanoviska k pronájmu majetku m�sta,�ást 
parc.�.607 v ul.Še�íková za ú�elem stání pro osobní automobil,žadatel Petr Jašek, 
KM� nemá námitek k žádosti,pokud bude vyjád�en souhlas majitele sousedního 
pozemku,vyjád�ení KM� bylo podáno na Magistrát 4.5.2007, 
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− odbor životního prost�edí,odd.vodního hospodá�ství,KM� zasláno na v�domí 
povolení k nakládání s vodami – VN Lošov – IV.kategorie pro vodní dílo vodní 
nádrž Lošov za ú�elem využití na závlahu,chov ryb,rekreace, 

− odbor životního prost�edí,odd.pé�e o zele�,KM� zaslána na v�domí dohoda o 
povolení zvláštního užívání ve�ejné zelen� na ul.Haškova 1,pozemek p.�.296 za 
ú�elem umíst�ní p�edzahrádky pro sezonní restaura�ní provoz od 1.5. do 1.9.2007, 
žadatel Marian Szepesi Citov 2, 

− nám�stek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs,pozvánka na slavnostní koncert p�i 
p�íležitosti výro�í 300 let od barokní p�estavby kostela sv.Michala a odhalení 
fontány sv.Jana Sarkandra,které se uskute�ní 6.5.2007. 

5. Ostatní korespondence: 
− �SÚ odd.regionálních analýz,žádost o spolupráci p�i vypl�ování ukazatel� za obec 

pro r.2006 do databáze m�stské a obecní statistiky s termínem do 30.4.2007. 
P�edseda seznámil �leny komise s vypln�ným seznamem ukazatel� pro MOS,který 
p�edala jednatelka na �SÚ dne 25.4.2007. 

− Technické služby m�sta Olomouce,plán prací na m�síc kv�ten,p�ehled bude 
vyv�šen na ú�ední desce,p�ehled základních �inností a kontaktních spojení vedení 
spole�nosti a vedoucích pracovník� jednotlivých provozoven TSO. 

− Patrik Veselský Pionýrská 22 Olomouc,nabídka na �išt�ní a odplevelení chodník�, 
pro�ezávání ke�� a jiné �istící a úklidové práce.Komise nabídku povede 
v patrnosti, dosud spolupracuje s TSO. 

6. R�zné: 
− Požadavek obyvatel  na ozna�ení „slepá ulice“ na po�átek ul.Ježkova,kde dochází 

ke zmate�nému procházení návšt�vník� Sv.Kope�ka v domn�ní,že projdou na 
zastávku MHD.S Mgr.Puha�em požadavek projednají Ing.�erný a pan Je�ábek. 

− Webové stránky pro KM� Svatý Kope�ek zpracoval a na základ� dohody o 
provedení práce bude i nadále aktualizovat pan Mgr.Krej�í.�lenové komise po 
zhlédnutí stránek vyjad�ují tímto pochvalu a uznání autorovi a odsouhlasili za již 
odvedenou práci jednorázovou odm�nu ve výši 6 000 K� a za aktualizaci 500  K� 
m�sí�n� od m�síce kv�tna. Dohodu i odm�nu z prost�edk� KM� zajistí u 
Mgr.Puha�e p�edseda KM�. 

− �lenové KM� získali informaci o ukon�ení �innosti a provozu k 30.6.2007 jediné 
trafiky na Sv.Kope�ku u zastávky MHD pod Hospicem.Jelikož v trafice je prodej 
jízdenek MHD,žádáme o instalaci automatu na jízdenky MHD na Sv.Kope�ku tak 
jak již bylo p�islíbeno v minulém období. 

− KM� tímto žádá odbory Magistrátu o dostate�ný p�edstih na odhlášení informací 
v místním rozhlase.Pozdní informace o zrušení odvozu biologického odpadu dne 
2.5.2007 nebyla z d�vodu pozdního požadavku v rozhlase vyhlášena. 

− Projednat s MP poni�ení malby zastávky MHD Kope�ek bazilika sm�r od 
Olomouce,pan Bránka. 

− Seznámení s paní Romanovskou na Magistrátu a p�edání informací pro návšt�vy 
ob�an� k významným životním výro�ím.Ing.Robenková,Mgr.Dvorská. 

− P�íští jednání komise 6.6.2007 v 18.00 hod. 
 
Svatý Kope�ek 2.5.2007. 
 

Karel Robenek Ing. 
p�edseda komise �.25 


