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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 7.11.2007: 
�lenové komise jednání p�ítomni: Karel Bránka 
 Stanislav �erný Ing. 
 Stanislav Je�ábek 
 Karel Robenek Ing. – p�edseda KM� 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Antonín Seidl 
�lenové komise jednání nep�ítomni: Hana Dvorská Mgr. 
 Zora Krej�í JUDr. – místop�edseda KM� 
 Pavel Kolek 
 Veronika Müllerová Mgr. 
 Zden�k Ryšánek 
Host: Aleš Opletal MmOl,odbor informatiky 

Projednáno: 
1. Pan Opletal se dostavil na jednání KM� z d�vodu prov��ení a odzkoušení elektronického 

zabezpe�ení místností dislokovaného pracovišt� MmOl a p�id�lení pin� Mgr. Dvorské a Mgr. 
Müllerové.Z d�vodu nep�ítomnosti jmenovaných bude s nimi pan Opletal jednat v p�íštím 
týdnu. 

2. Kontrola úkol� z minulých jednání: 
− Ing.Robenek k p�íprav� kanalizace, ve�ejná sch�ze p�ed zahájením prací na Sv.Kope�ku 

zajišt�na, úkol spln�n, 
− pan Seidl k funk�nost místního rozhlasu: odstran�ní d�ev�ného sloupu s nefunk�ními 

tlampa�i  na za�átku Še�íkové ul., sloup nebyl odstran�n, utržené vedení na ul. U Ov�a�ky 
nebylo opraveno, úkol trvá, 

− pan Je�ábek a Ing.�erný k úkol�m p�echody na Radíkovské a zrcadlo v zatá�ce u hospicu, 
úkol trvá, 

− Ing.Robenek – dosadba ve�ejné zelen� a kácení starých strom�,úkol trvá. 
3. Došlá korespondence z Magistrátu: 

− odbor stavební,odd�lení státní správy na úseku pozemních komunikací:    
- dodate�né rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul.Holubova 

13 za ú�elem havarie vodovodního od 14.9. do 23.9.2008, žadatel St�edomoravská 
vodárenská a.s., 

- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice �.III/4432 ul.Dvorského od Droždínské 
zatá�ky po Sv.Kope�ek za ú�elem rekonstrukce a dobudování stokové sít� II.�ást od 
1.10. do 15.12.2007,žadatel odbor investic MmOl, 

- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul.Šlikova od k�ižovatky 
s ul.K Hájence cca 50 m p�ed k�ižovatku s ul.Borová za ú�elem rekontrukce a 
dobudování stokové sít� II.�ást od 19.10.2007 do 30.4.2008,žadatel odbor investic 
MmOl, 

- rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace v ul.Šlikova v termínu 
19.10.2007-30.4.2008,d�vod rekonstrukce stokové sít�,žadatel odbor dopravy MmOl. 

− odbor vn�jších vztah� a informací,odd.komisí m�stských �ástí:  
- kopie objednávky na zajišt�ní dopravního zna�ení na ul.Darwinova od firmy 

SEKNE,s.r.o. do 20.10.2007, 
- dopis email p�edsedovi KM� ve v�ci vitríny KM�,firma pana Ing. Miloslava Stankuše 

provede prov�rku a servis vitrín,které KM� používají. 
− odbor životního prost�edí:  

- dohoda o povolení zvláštního užívání ve�ejné zelen� na Sadovém nám. od 9.10. do 
26.10.2007 za ú�elem výkopových prací-záchranný archeologický výzkum,žadatel 
Národní památkový ústav, 

- dohoda o povolení zvláštního užívání ve�ejné zelen� na Sadovém nám. pozemek p.�. 
604/1 od 21.10.2007 do 26.10.2007 za ú�elem výkopových prací-elektrop�ípojka NN 
pro automat jízdenek DPMO,žadatel Dopravní podnik m�sta Olomouce a.s. 
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− odbor majetkoprávní: žádost o sd�lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m�sta 
Olomouc,�ást parc.�.632/3 lesní pozemek o vým��e 1820 m² v k.ú. Sv.Kope�ek ve správ� 
ZOO Olomouc mezi ul. Šlikova a Borová, žadatel František Dosoudil Šlikova 245/44,za 
ú�elem rozší�ení chovu v�elstva a okrasné zahrady.Pokud o pozemek nejeví zájem 
ZOO,KM� Sv.Kope�ek souhlasí s odprodejem. 

− Sbor pro ob�anské záležitosti: zaslána pozvánka na vzpomínkovou tryznu za zem�elé,která 
se konala 27.10.2007 v ob�adní síni krematoria.Pozvánka byla vyv�šena na plákátovací 
desce. 

4. Ostatní došlá korespondence: 
− �EZ Distribuce a.s. odd. P�íprava Morava, dopis ve v�ci p�erušení dodávky elekt�iny na 

Sv.Kope�ku dne 12.11.2007 od 7.00 do 16.00 hod z d�vodu opravy na vedení vysokého 
nap�tí,bližší bližší informace p.Liprt 581100669. 

5. 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, 
− instalace informa�ních tabulí, 
− oprava vedení místního rozhlasu na ul. U Ov�a�ky a na po�átku ul.Dvorského, 
− dopln�ní inventá�e o kopírku na detašovaném pracovišti MmOl. na Sv.Kope�ku, 
− poskytování informací k zamýšleným akcím na Sv.Kope�ku,zvlášt� týkající se škol a 

sportovních areál�.  
Všechny body n�kolikrát požadovány bez zp�tné odezvy. 

6. R�zné: 
− KM� upozor�uje na nebezpe�í vzniku náledí na provizorn� otev�ené komunikaci od 

Droždínské zatá�ky na Sv.Kope�ek. 
− KM� žádá o dopln�ní posypového materiálu. 
− Pan Ryšánek oznámil p�edsedovi,že pro velké zaneprázdn�ní žádá o uvoln�ní z komise 

místní �ásti. 
7. Úkoly do p�íštího jednání KM�: 

− Ing.�erný,pan Je�ábek – sledovat realizaci p�echod�,zna�ek a zrcadla, 
− pan Seidl – urgovat likvidaci sloupu s ampliony na Še�íkové ul.a opravy vedení m�stského 

rozhlasu, 
− Mgr.Dvorská a Mgr.Müllerová navštívit jubilanty s p�edáním p�ání a dárk�.  
 
P�íští jednání KM� 5.12.2007 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková 7.11.2007. 
 

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


