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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 1.8.2007: 
 
�lenové komise p�ítomni jednání: Karel Bránka 
 Stanislav �erný Ing. 
 Hana Dvorská Mgr. 
 Zora Krej�í JUDr. – místop�edsedkyn� KM� 
 Karel Robenek Ing. – p�edseda KM� 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Antonín Seidl 
�lenové komise jednání nep�ítomni: Stanislav Je�ábek 
 Pavel Kolek 
 Veronika Müllerová Mgr. 
 Zden�k Ryšánek 

Projednáno: 
1. Kontrola úkol� z minulých jednání: 

− Ing.�erný podal informaci o dopravních zna�kách: na Darwinov� ul jsou již osazeny zna�ky 
„zákaz zastavení“, v ul. Pod Hv�zdou dosud není umíst�na zna�ka BUS se šipkou, sm�r 
Darwinova ul. a to p�ed ústím ul. Ježkova, úkol trvá, 

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

− pan Seidl k odstran�ní d�ev�ného sloupu s nefunk�ními tlampa�i  na za�átku Še�íkové ul. 
projednal s Mgr.Puha�em,podle informací SMO sloup bude odstran�n do 8.8.07,do 
odstran�ní úkol trvá, 

− JUDr. Krej�í podala informaci,že majitelem bývalé hasi�ské zbrojnice parc.�.235,jde o 
objekt ob�anské vybavenosti je Statutární m�sto Olomouc.Úkol spln�n.Žádáme správu 
m�stských nemovitostí,aby zajistila nát�ry vrat objektu, 

− všichni �lenové KM� – návrh na zp�sob sb�ru biologického odpadu: KM� Sv.Kope�ek 
doporu�uje samostatné nádoby ke každé bytové jednotce,p�itom zachovat stávající sb�r 
biologického odpadu 1xtýdn� pro celou m�stskou �ást, 

− Mgr.Dvorská podala informaci o návšt�vách jubilant� a byla již zaškolena Dr.Lakomou pro 
hlášení v místním rozhlase,žádá o klí� aby m�la p�ístup k rozhlasu i v dob�,kdy není 
otev�eno detašované pracovišt� MmOl. 

2. Došlá korespondence z Magistrátu: 
− odbor životního prost�edí: zaslán informa�ní leták ve v�ci chovu a volného pohybu ps�, 

leták byl vyv�šen na ú�ední desce a p�e�ten v místním rozhlase, 
− odbor stavební,odd. státní správy na úseku pozemních komunikací,rozhodnutí  o povolení 

zvláštního užívání silnice �.III/4432 ul.Dvorského k vybudování plynové p�ípojky k rod.domu 
�.69/31 v dob� od 16.7.-18.7.07,žadatel Jan Schneider Dvorského 69/31 Sv.Kope�ek. 

− odbor investic: žádost o p�edložení návrh� na realizaci investic v r.2008 v termínu do 
7.9.2007. S ohledem na skute�nost,že návrhy na realizaci investic pro r.2007 podané KM� 
v r.2006 nebyly realizovány, budou podány znovu pro rok p�íští a rozší�eny o další chodník 
na Dvorské ul., 

− odbor vn�jších vztah� a informací,odd. komisí m�stských �ástí:na v�domí zaslána 
objednávka na služby spojené s užitím sálu kulturního domu v Lošov� k po�ádání 
akademie MŠ Sv.Kope�ek a �ástka proplacena. 

3. Ostatní došlá korespondence: 
− Technické služby m�sta Olomouce,plán prací na m�síc srpen 2007,bude vyv�šen na 

ú�ední desce. 
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. 
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5. R�zné: 
− P�edseda KM� zjistil,že na ul.U Ov�a�ky jsou strženy dráty m�stského rozhlasu,byly p�íliš 

nízko zav�šeny na sloupy osv�tlení a p�i opravách domu byly utrženy,p�edseda reklamoval 
práci u firmy,která v letošním roce vedení rozhlasu opravovala,je též nutné opravit i 
zav�šení amplion� na po�átku ul.Dvorského (naproti zvláštní školy). 

− Na základ� požadavk� ob�an� KM� žádá o dopln�ní inventá�e detašovaného pracovišt� 
MmOl na Sv.Kope�ku o kopírku,která je nutná nap�. p�i ov��ování ú�edních listin a pro 
ú�ely KM�. 

− KM� žádá MmOl o poskytování informací k zamýšleným akcím týkajícím se Sv.Kope�ka 
(h�išt�,školy apod.) aby se p�edcházelo nedorozum�ním viz.  petice proti DDÚ. 

− Ing.�erný upozornil na vzniklé závady na komunikacích (díra p�i vjezdu na Sadové nám.,U 
Ov�a�ky),na ul.Holubova a Darwinova jsou poškozeny tabule zna�ení ulic,u Androvy 
zahrady na Dvorského ul.je odstran�na zastávka MHD,nutné op�t instalovat. 

− KM� tímto upozor�uje na nutnost opravy vstupních dve�í do m�stského domu na 
Sv.Kope�ku, které dostate�n� nezajiš�ují ochranu majetku (policie,knihovna,detašované 
pracovišt� MmOl,léka�,pošta).  

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.a opravy vedení m�stského 

rozhlasu. 
 
P�íští jednání KM� 5.9.2007 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková 1.8.2007. 
 

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


