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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 2.1.2008: 
�lenové komise jednání p�ítomni: Karel Bránka 
 Stanislav �erný Ing. 
 Stanislav Je�ábek 
 Pavel Kolek 
 Zora Krej�í JUDr. – místop�edseda KM� 
 Karel Robenek Ing. – p�edseda KM� 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Antonín Seidl 
�lenové komise jednání nep�ítomni: Hana Dvorská Mgr. 
 Veronika Müllerová Mgr. 
 Zden�k Ryšánek 

 
Projednáno: 
1. Kontrola úkol� z minulých jednání: 

− Pan Je�ábek - úkoly p�echody na Radíkovské, k tomu  jednal s Ing.Pešoutem na 
dopravním inspektorátu policie,na p�echod pod Fojtstvím již je zpracován projekt,je 
nutné aby byla realizace za�azena do plánu investic, p�echod u zastávky MHD u ZOO je 
možný, je nutný požadavek na projekt  a k zrcadlu v zatá�ce u hospicu provede  do 14 
dn� místní šet�ení,kde  bude zrcadlo funk�ní,následn� bude znovu jednat.P�edseda KM� 
požádal o ú�ast zástupce KM� p�i místním šet�ení Ing.Pešouta na Sv.Kope�ku.Úkol trvá. 

− Ing.�erný – kanalizace,p�edložil nový harmonogram rozkopávek ,který bude zve�ejn�n 
na výv�sce,úkol trvá.P�edložil d�vodovou zprávu o zajišt�ní dopravní obslužnosti na 
Sv.Kope�ku p�i realizaci projektu,zprávu vypracoval Ing.Vlastimil Dedek 
z implementa�ní skupiny na MmOl. 

− Pan Seidl k funk�nosti místního rozhlasu: utržené vedení na ul. U Ov�a�ky bylo 
opraveno, d�ev�ný sloup s nefunk�ními tlampa�i  na za�átku Še�íkové ul. nebyl 
odstran�n,  úkol trvá. 

− Mgr.Dvorská  navštívila jubilanty v roce 2007 s p�edáním p�ání a dárk�. Z d�vodu 
ukon�ení �innosti v KM� bude úkol p�edán. 

 
2. Došlá korespondence z Magistrátu: 

− odbor stavební,odd�lení státní správy na úseku pozemních komunikací:    
- rozhodnutí o povolení úplné uzáv�rky místní komunikace ul.Darwinova  z d�vodu 

rekonstrukce a dobudování stokové sít� v term.12.12.-15.12.2007,žadatel VCES a.s. 
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace v ul.Radíkovská,místo 

chodník-dlažba,za ú�elem p�eložky telefonního kabelu po dobu 11.12.-31.12.2007, 
žadatel VCES a.s. 

− odbor životního prost�edí:  
- dohoda o povolení zvláštního užívání ve�ejné zelen� v ul. Radíkovská u autobusové 

zastávky ZOO od 12.12. do 31.12.2007 za ú�elem umíst�ní stavebního za�ízení-
skládka materiálu,žadatel VCES a.s., 

- odbor vn�jších vztah� a informací : na v�domí zaslány kopie objednávek na výsadbu 
d�evin na Wolkerovu vyhlídku a opravu nadzemních rozvod� místního rozhlasu,dle 
požadavk� KM�. 
 

3. Ostatní došlá korespondence: 
− �eskomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek,žádost o stanovisko KM� 

k žádosti o p�ísp�vek ve výši 80 tis.K� v roce 2008 na sociální služby,které poskytuje 
Domov sv.Norberta od Statutárního m�sta Olomouc ob�an�m Sv.Kope�ka.�lenové 
KM� souhlasí s doporu�ením k žádosti.Stanovisko KM� vypracuje JUDr.Krej�í. 
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− Mgr.Dvorská Hana,p�edsedovi KM� zasláno oznámení o ukon�ení �innosti v KM� od 
ledna 2008 z d�vodu pracovního zaneprázdn�ní. 

 
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, 
− instalace informa�ních tabulí, 
− 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. 
 

5. R�zné: 
- P�edseda KM� podal informaci k zamýšlené oprav� d�ev�ného k�íže u st�ední školy na 

Dvorského ulici,oslovil dva restaurátory,kte�í p�edloží svoje nabídky na opravy i 
s cenovou kalkulací komisi k výb�ru. 

- Komise projednala žádosti pana Ryšánka a Mgr.Dvorské o uvoln�ní z KM� a navrhuje 
kooptovat za KM� paní Mgr. Miriam Tajmrovou adr.Še�íková 5 Sv.Kope�ek. 

- KM� žádá Technické služby o vým�nu rozbitého koše na odpadky na Darwinov� ul. a 
dodržování harmonogramu p�i vývozu odpadk�. 

- KM� upozor�uje na nutnost �ešit s Dopravním podnikem nevhodnou zastávku MHD U 
ZOO ve sm�ru do Olomouce,kde je velmi obtížný nástup vozí�ká�� i do autobus� k této 
p�eprav� ur�ených.  

- Dr.Lakomá na dislokovaném pracovišti MmOl jednala s Ing.Klemešem projektantem 
VODIS Ol. o zahájení spolupráce na projektování p�ípojek na soukromých pozemcích, 
žádosti ob�an� shromážd�né na dislokovaném pracovišti budou projektantem p�ebírány 
vždy koncem m�síce ledna,února a b�ezna.Potom bude projektant jednat s jednotlivými 
žadateli. 

- Na žádost nám�stka primátora Dr.Majora bude svolána ve�ejná sch�ze na den 24.1.2008 
v 17.hodin do zasedací místnosti nad poštou za ú�asti primátora Martina Novotného. 
Sch�ze se týká podání informací o realizaci kanalizace na Svatém Kope�ku. 

 
6. Úkoly do p�íštího jednání KM�: 

− pan Je�ábek – jednat dále ve v�ci realizace p�echod� a zrcadla, 
− pan Seidl – urgovat odstran�ní sloupu s ampliony na Še�íkové ul., 
− Ing.�erný – jednat dále se správcem stavby paní N�me�kovou k dalšímu postupu 

rozkopávek dle ulic v souvislosti s kanalizací, aby bylo možno pr�b�žn� informovat 
ob�any. 

 
 
P�íští jednání KM� 6.2.2008 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková 2.1.2008. 
 

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


