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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 4.7.2007: 
 
�lenové komise p�ítomni jednání: Karel Bránka 
 Stanislav �erný Ing. 
 Stanislav Je�ábek 
 Pavel Kolek  
 Zora Krej�í JUDr. – místop�edsedkyn� KM� 
 Karel Robenek Ing. – p�edseda KM� 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Zden�k Ryšánek 
 Antonín Seidl 
�lenové komise jednání nep�ítomni: Hana Dvorská Mgr. 
 Veronika Müllerová Mgr. 

Projednáno: 
1. Kontrola úkol� z minulých jednání: 

− zastávky MHD,již op�t poni�ená malba, KM� navrhuje zrušit  a zbourat zd�nou zastávku 
MHD Sv. Kope�ek ZOO (u lesa na Radíkovské ul. sm�r Olomouc), pon�vadž stojí na 
soukromém pozemku a žádá postavit zastávku novou, laminátovou na pozemku m�sta, tím 
by se odstranilo neustálé malování a �ist�ní zastávky, 

− Ing. �erný podal informaci o jednání s panem Hlavicou fa SEKNE a Mgr. Puha�em ve v�ci 
dopravního zna�ení: v ul. Pod Hv�zdou bude umíst�na zna�ka BUS se šipkou, sm�r 
Darwinova ul. a to p�ed ústím ul. Ježkova, namísto zna�ky „slepá ulice“ na za�átku ul. 
Ježkova,  na ul. Darwinova budou dopln�ny dv� zna�ky „zákaz zastavení“ a to jedna p�ed a 
druhá za h�bitovem, sm�r od ZOO k ul. Radíkovská, úkol trvá, KM� žádá vyjád�ení Mgr. 
Puha�e kdy budou zna�ky na Sv. Kope�ku realizovány, 

− na nutnost ozna�ení p�echod� na ul. Radíkovská a pot�ebu instalace zrcadla v zatá�ce u 
Hospice, na kterou KM� upozor�uje již n�kolik rok�, v zájmu bezpe�nosti návšt�vník�, 
znovu apeloval p�edseda KM� na sch�zce p�edsed� s primátorem dne 31.5.07 za ú�asti 
�editele TSO a �editele MP, úkol trvá, KM� žádá MmOl. o vyjád�ení stanoviska k této 
bezpe�nostní problematice,  

− úkol ke svolání ve�ejné sch�ze p�ed zahájením prací na kanalizaci na Sv. Kope�ku stále 
trvá, termín nebyl dosud implementa�ní skupinou na Magistrátu stanoven, 

− odstran�ní d�ev�ného sloupu s nefunk�ními tlampa�i  na za�átku Še�íkové ul. projednal 
pan Seidl s Mgr. Puha�em,do odstran�ní sloupu úkol trvá, 

− JUDr. Krej�í podala KM� informaci, že vyhlášky m�sta o dodržování no�ního klidu byly 
zrušeny, ale povinnost �eší na�ízení vlády �.148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed 
nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací a kou�ení na zastávkách �eší vyhl. SMO 8/05 o 
udržování �istoty a po�ádku na území m�sta Olomouce, dle výkladu JUDr. Böhmové na 
MmOl, p�estupek proti ve�ejnému po�ádku �eší § 47  zákona �NR o p�estupcích 200/1990 
Sb., úkol spln�n, trvá úkol zjistit majitele p�íp. uživatele bývalé hasi�ské zbrojnice, z d�vodu 
nutnosti nát�ru vrat. 

2. Došlá korespondence z Magistrátu: 
− odbor majetkoprávní: žádost o sd�lení stanovisek KM� k: 

- prodeji majetku statut. m�sta Olomouce, parc.�. 37/1 na ul. Krej�ího, zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 23m² v k.ú. Sv. Kope�ek pro žadatele pana Ond�eje Dokoupila, KM� nemá 
námitek k odprodeji, ale upozor�uje, že pozemek se nachází v památkové zón�, 

- k pronájmu majetku st. m�sta �ást. parcely �.398 ostatní plocha o vým��e 20 m² na ul. 
Darwinova, p�edzahrádka rodinného domu, žadatelé manželé �erní, KM� nemá 
námitek. 

− odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací, rozhodnutí pro stat. 
m�sto Olomouc, zastoupené odborem investic o povolení zvláštního užívání silnice �.III/4432 
ul. Dvorského v k.ú. Sv. Kope�ek od droždínské zatá�ky po Sv. Kope�ek za ú�elem zvláštního 
užívání – rekonstrukce a dobudování stokové sít� II.�ást,po dobu 4.6. – 30.9.2007 v délce 535 
m, pro strojní i ru�ní výkop, za pr�b�h odpovídá VCES a.s. 
− odbor životního prost�edí, odd. odpadového hospodá�ství, informace o plánu odpadového 

hospodá�ství statut.m�sta Olomouce a žádá o p�ipomínky, doporu�ení a nám�ty komise 
k �ešení svozu organického odpadu,žádá odpov�d�t do 30.9.2007, všichni �lenové KM� 
p�ipraví nám�ty do p�íštího jednání KM�, 
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− odbor vn�jších vztah� a informací,odd. komisí m�stských �ástí: 
− zápis z jednání p�edsed� KM� s primátorem m�sta Olomouce 31.5.2007, 
− na v�domí kopie objednávky na opravu 75 ks lavi�ek v�. nát�ru a vým�ny zni�ených 

fošen, vymalování zastávek MHD a opravu ukazatel� ulic na Sv. Kope�ku pro fa 
Zden�k Zv�� ZÁME�NICTVÍ, ze dne 15.5.2007 s termínem realizace do 15.6.2007. 
Objednávka byla realizována v plném rozsahu, 

− na v�domí zaslán email stavbyvedoucího Ing. Vladimíra Ambrože VCES a.s.: informace 
k plánovanému zahájení výstavby na U�S kanalizace Sv. Kope�ek: tohoto zn�ní: 
„p�edpokládáme zahájení na U�S D.2 Kanalizace Sv. Kope�ek na p�elomu srpna a zá�í 
2007, na stoce K poslední šachtou v Droždín� a p�jde se v poli sm�rem na Sv. 
Kope�ek. P�ednostn� se bude pracovat na sb�ra�i K, po�ítám, že stavební práce v obci 
za�nou nejd�íve ke konci roku 2007. Hlavní stavební práce na Sv. Kope�ku budou 
probíhat v roce 2008. Máme p�edstavu, že stavební práce na Sv. Kope�ku budou 
dokon�eny do konce roku 2008“. 

3. Ostatní došlá korespondence: 
− Technické služby m�sta Olomouce, Hana Vacová, kontrolor jakosti, zaslán email – 

vyjád�ení k požadavk�m KM� ze dne 31.5.2007, k tomu �lenové KM� nesouhlasí se 
záv�ry: ozna�ení p�echod� na ul. Radíkovská nebylo provedeno, vývoz odpadk� z koš� 
není provád�n ve zvýšené frekvenci, nebyly vyvezeny ve volné dny, není �ast�ji vyvážen 
kontejner na tetrapack, nebyla opravena st�echa na ve�ejném WC na Sadovém nám�stí. 

− Sportovní klub Lošov, zaslal fakturu za po�ádání akademie Mate�ské školky ze  
Sv.Kope�eka, ve výši 1500 K�. �ástka byla �leny KM� odsouhlasena a žádáme MmOl o 
proplacení z prost�edk� KM�.  

4. Otev�ené body: 
− chodníky na ulici Dvorského (na za�átku obce a od zastávky MHD), 
− chodník na ul. Radíkovská, 
− p�echody pro p�ší na ul. Dvorská a Radíkovská, 
− zrcadlo v zatá�ce u Hospicu, 
− automat na jízdenky MHD, 
− informa�ní tabule. 
Všechny body n�kolikrát požadovány bez zp�tné odezvy. 

5. R�zné: 
− P�edseda KM� podal zprávu o jednání ve v�ci opravy zbouraného k�íže v ul. U Hájenky, 

opravu provede pan Seigfried na základ� obdržené objednávky z MmOl, dále zajiš�uje kdo 
opraví d�ev�ný k�íž u speciální školy na Dvorského ul. Jednal též o nutnosti opravy sousoší 
sv. Jána na Sadovém nám�stí s Dr. Slezákovou na MmOl. a též v komisi pro regeneraci 
m�stských památek, oprava bude za�azena do po�adí. 

− KM� žádá o stanovisko k návrhu který byl zaslán na MmOl, aby pro ob�any Svatého 
Kope�ka a okolí byla získána nemovitost na ul. Dvorského dosud pat�ící Základní škole pro 
d�ti s vadou �e�i, která se má st�hovat do centra m�sta Olomouce. V této budov� 
navrhujeme vybudovat D�m s pe�ovatelskou službou (p�ípadn� penzion pro seniory) a 
Klub senior�. Cílem jsou služby ambulantního charakteru, aby byl senior schopen co 
nejdelší dobu strávit ve svém domácím prost�edí. V dané lokalit� takováto za�ízení jsou 
velmi nutná Komise k dnešnímu dni neobdržela žádné vyjád�ení. 

6. Úkoly do p�íštího jednání KM�: 
− Ing. �erný, pan Je�ábek – sledovat realizaci p�echod�, zna�ek a zrcadla, 
− Ing. Robenek – sledovat p�ípravu realizace kanalizace a p�ipravit ve�ejnou sch�zi, 
− pan Seidl – urgovat likvidaci sloupu s ampliony na Še�íkové ul., 
− JUDr. Krej�í – zjistit majitele objektu bývalé hasi�ské zbrojnice na Dvorského ul. 
− všichni �lenové KM� – p�ipraví návrh na likvidaci organického odpadu, 
− Mgr. Dvorská a Mgr. Müllerová – informace o návšt�vách jubilant� a zaškolení k hlášení 

v místním rozhlase u Dr. Lakomé na detašovaném pracovišti MmOl. 
 
P�íští jednání KM� 1.8.2007 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing. Robenková 4.7.2007. 
 

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


