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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 5.3.2008: 
 
�lenové komise jednání p�ítomni: Karel Bránka 
 Stanislav �erný Ing. 
 Stanislav Je�ábek 
 Karel Robenek Ing. – p�edseda KM� 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Antonín Seidl 
 Miriam Tajmrová Mgr. 
�lenové komise jednání nep�ítomni: Pavel Kolek 
 Zora Krej�í JUDr.- omluvena 
 Veronika Müllerová Mgr. 

  
Projednáno: 
1. Kontrola úkol� z minulých jednání: 

− Pan Je�ábek – dále jednat ve v�ci realizace p�echod� a zrcadla, jednal na MmOl, k instalaci zrcadla 
vystavil Mgr.Puha� objednávku, Úkol trvá. 

− Ing.�erný – spolupráce s panem Andresem na akci domovní kanaliza�ní p�ípojky,žádosti ob�an� o 
vyprojektování p�ípojek již byly z 90% podány,úkol trvá. 

− Pan Kolek a pan Bránka- sledovat vypracování projekt�  na odb.vn�jších vztah� MmOl,pan Branka 
jednal s Mgr.Puha�em,úkol trvá. 

− Ing.Robenek – spolupráce s odborem životního prost�edí na výsadb� a údržb� zelen�,jednal 
s Ing.Št�pánkovou ve v�ci odstran�ní starých a narušený švestek na Darwinov� ul.,úkol trvá. 

− Mgr.Tajmrová-obsluha místního rozhlasu byla zajišt�na dle pot�eby,úkol trvá. 
− Ing.Robenková a pan Seidl – od po�átku roku byly zajišt�ny 3 návšt�vy ob�an� jubilant�,úkol trvá. 
− JUDr.Krej�í – spolupráce s farností na vypracování dohody s MmOl na údržbu zelen� v majetku 

církve,úkol trvá.  
 

2. Došlá korespondence z Magistrátu: 
− Odbor životního prost�edí:  

dohody o povolení zvláštního užívání ve�ejné zelen� pro výkopové práce-kanalizace stoka: 
na Sadovém nám.od 31.1.-30.4.08,ul.Dvorského,Sadové nám p�ed bazilikou od 15.2. do 31.5.08, 
ul.Dvorského,Holubova,K Hájence od 15,2.do 31,5.08,žadatel odbor investic MmOl. 

− Odbor koncepce a rozvoje: 
Oznámení o projednání zadání souboru zm�n �.XIX územního plánu v�. Návrhu zadání souboru 
zm�n(z toho se Sv.Kope�ka týká  ul.Kova�ovicova-bydlení,parc.�.554/1,vyv�šeno na výv�sce).  

− Odbor vn�jších vztah� a informací :  
- Na v�domí zaslána kopie objednávky na restaurování d�ev�né plastiky Krista v�. výroby k�íže 

na Sv.Kope�ku Dvorského ul. restaurátorské díln� Michal Zlámal Víska 1 Litovel. 
- Informace o zp�tném odb�ru baterií na detašovaných pracovištích MmOl. 
- Pozvánka na setkání p�edsed� KM� s p�edstaviteli m�sta 4.3.08. 

 
3. Ostatní došlá korespondence: 

− M�stská policie – zpráva o �innosti v r.2007. 
− Stavoprojekt Olomouc a.s. – pozvánka na jednání výrobního výboru k akci PD-ul. K Hájence-

stavební úpravy komunikace a inženýrských sítí 19.2.08 a záznam z projednání konceptu PD. 
− Jan Andrés projekce inženýrských sítí,nabídka na projekt kanaliza�ní p�ípojky-neve�ejná �ást. 
− Matice svatokopecká,žádost o p�ísp�vek na kulturní akci koncert vokální skupiny Linha Singers dne 

23.4.08 v ambitech baziliky.P�ísp�vek byl �leny KM� jednohlasn� odsouhlasen s tím,že bude 
uhrazena p�edložená faktura do výše 5 tis.K�. 
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4. Otev�ené body: 
• zajišt�ní projektové dokumentace chodník� na ulici Dvorského 2 chodníky (na za�átku obce a od 

zastávky MHD),1 chodník na ul.Radíkovská (od zast.MHD ZOO sm�r Olomouc  po poslední 
nemovitost sm�r Radíkov), 

• zajistit projektovou dokumentaci na p�echod pro p�ší na ul. Radíkovská zast.MHD (výstup od 
Olomouce), 

• instalace zrcadla v zatá�ce u Hospicu, 
• instalace informa�ních tabulí, 
• poskytování informací k zamýšleným akcím na Sv.Kope�ku,zvlášt� týkající se škol a sport. areál�, 
• zajistit nutné opravy h�bitov� na Sv.Kope�ku, 
• zpr�chodnit p�ísun deš�ové vody z Darwinové ul. a zabránit tak vysychání rybník�. 

 
5. R�zné: 

- P�edseda KM� informoval o p�ipomínkách vznesených na jednání p�edsed� s p�edstaviteli m�sta 
zam��ených na : obnovu povrchu vozovek po položení kanalizace,odtokový režim povrchové 
deš�ové vody na Darwinov� ul. a akce k bezpe�nosti dopravy na Sv.Kope�ku.Dále seznámil �leny 
komise s p�evzatými písemnostmi (možnost �erpání z rozpo�tu KM� v r.08,kalendá� kulturních akcí 
po�ádaných MmOl,internetové spojení KM�,sociální tiskopisy). 

- Pan Je�ábek podal �len�m KM� informaci z jednání dopravní komise na MmOl týkající se 
parkování na Sv.Kope�ku. 

- P�i výkopových pracech dochází k poškozování osv�tlení a místního rozhlasu,KM� žádá TS o 
pr�b�žnou kontrolu a opravy. 

- Podle informace Dr.Macenaurové z odboru životního prost�edí bude na Sv.Kope�ku zahájen svoz 
bioodpadu 19.3.08 od 16 do 18 hod. a následn� pak každou st�edu. 

- KM� projednala stížnost paní Veselé na odvoz odpad� ze Šlikové ul.,kde již n�kolik týdn� nebyly 
vysypány popelnice.Žádáme tímto o projednání s Technickými službami. 

- KM� projednala stížnost pana Machaly,majitele nemovitosti na Še�íkové ul.,který si st�žuje,že p�i 
projížd�ní ulice t�žkou technikou v souvislosti s realizací kanalizace na Darwinov� ul. došlo 
k poni�ení kanaliza�ního svodu deš�ové vody od jeho nemovitosti,což zp�sobuje podmá�ení domu 
p�i dešti.KM� žádá správce stavby kanalizace o sjednání nápravy. 

- Paní Tajmrová p�ednesla žádost ná�elníka Sokola na Sv.Kope�ku o p�ísp�vek na vybavení 
sportovního areálu ( sazenice na živý plot,sí�). Bylo dohodnuto, že se k žádosti komise vrátí na 
p�íštím jednání,až bude zjišt�n náklad na po�ízení. 

- Komise upozor�uje, že p�i budování kanalizace v ul.Darwinova byl p�erušen p�ítok deš�ové vody ze 
stávající kanaliza�ní sít� povrchové vody, která napájela spodní rybník. Po tomto zásahu došlo 
k vysychání rybníka. KM� žádá nápravu. 
 

6. Úkoly do p�íštího jednání KM�: 
− pan Je�ábek – jednat dále ve v�ci realizace p�echod� a zrcadla, 
− Ing.�erný – spolupráce s panem Andresem na akci domovní kanaliza�ní p�ípojky, 
− Pan Kolek a pan Bránka – sledovat vypracování projekt� na odboru vn�jších vztah� MmOl, 
− Ing.Robenek – spolupráce s odborem životního prost�edí na výsadb� a údržb� zelen�, 
− Mgr.Tajmrová – obsluha místního rozhlasu dle pot�eby, 
− Ing.Robenková a pan Seidl – návšt�vy jubilant�, 
− JUDr.Krej�í – spolupracovat s farností na vypracování dohody na údržbu zelen� v majetku církve 

s MmOl odborem životního prost�edí – Ing.Št�pánková. 
 
 

 P�íští jednání KM� 2.4.2008 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  5.3.2008. 
 

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


