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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 7.5.2008: 
 
�lenové komise jednání p�ítomni: Zora Krej�í JUDr 
 Karel Robenek Ing. – p�edseda KM� 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Antonín Seidl 
 Miriam Tajmrová 
�lenové komise jednání nep�ítomni: Karel Bránka 
 Mgr. Stanislav �erný Ing. 
 Pavel Kolek 
 Stanislav Je�ábek 
 Veronika Müllerová Mgr. 

 
  

Projednáno: 
1. Kontrola úkol� z minulých jednání: 

− Pan Je�ábek – zrcadlo je již v zatá�ce umíst�no. Úkol trvá ve v�ci p�echod�. 
− Ing.�erný – spolupráce s panem Andresem na akci domovní kanaliza�ní p�ípojky,úkol trvá. 
− Pan Kolek a pan Bránka- sledovat vypracování projekt�  na odb.vn�jších vztah� MmOl,úkol trvá. 
− Ing.Robenek – spolupráce s odborem životního prost�edí na výsadb� a údržb� zelen�,op�t jednal 

s Ing.Št�pánkovou ve v�ci odstran�ní suchých strom�,které doposud nebyly odstran�ny,úkol trvá. 
− Mgr.Tajmrová-obsluha místního rozhlasu byla zajišt�na dle pot�eby,úkol trvá. 
− Ing.Robenková a pan Seidl – od po�átku roku zajišt�no 6 návšt�v ob�an� jubilant�,úkol trvá. 
− JUDr.Krej�í – ve v�ci údržby zelen� a mobiliá�e vypracovala dopis Královské kanonii premonstrát� 

na Strahov�,úkol trvá. 
 

2. Došlá korespondence z Magistrátu: 
− Odbor vn�jších vztah� a informací :  

Objednávka na fa. SEKNE s.r.o. na umíst�ní zrcadla na Sv.Kope�ku ul.Dvorského. 
− Odbor majetkoprávní: 

Interní sd�lení pro odbor vn�jších vztah� a informací,se žádostí o vyjád�ení p�edsed� komisí 
místních �ástí k prodloužení nájemní smlouvy k provozování plakátovacích ploch.Po projednání 
stanovisko KM�: stávající dv� plakátovací plochy na Sv.Kope�ku jsou zcela dosta�ující. 

− Odbor stavební: 
Rozhodnutí ,z d�vodu rekonstrukce a dobudování stokové sít�, k povolení �áste�né uzavírky silnice 
�.III/4432 ul.Dvorského u odbo�ky k hospici na Sv.Kope�ku v termínu 1.4.-15.5.2008,�áste�né 
uzavírky místní komunikace v ul.Sadové nám. a v ul.Holubova v term. 15.4.-5.5.2008,úplnou 
uzavírku místní komunikace v ul.Sadové nám. a v ul.Menšíkova v termínu 5.5.-30.6.2008,úplnou 
uzavírku v ul.U Ov�a�ky v term. 15.4.-20.5.2008,úplná uzavírka ul.Pod Hv�zdou a ul.J.Ježka v term. 
10.5.-10.6.2008. 
Stanovení místní úpravy provozu na sil.III/4432 ul.Dvorského k umíst�ní dopravního zrcadla,term. 
Do 2.5.2008. 

− Odbor životního prost�edí: 
Dohody o povolení zvláštního užívání ve�ejné zelen� pro firmy HOCHTIEF CZ a.s.,VCES a.s.,BS-
IMEX s.r.o., v ul.Sadové nám.,Holubova do 30.6.08, v ul.Radíkovská do 31.5.08, v ul.Ústavní do 
30.4.08. 
 

3. Ostatní došlá korespondence: 
− Technické služby m�sta Olomouce a.s.: zaslán p�ehled �inností TS na Sv.Kope�ku v m�síci kv�tnu 

2008. Vyv�šen na výv�sce. 
− �EZ Distribuce a.s. zasláno upozorn�ní,že v ul.Kova�ovicova došlo k výsadb� trvalých porost� na 

trase kabelu VN 22 kV a žádost o zjišt�ní p�vodce výsadby.Pokud p�vodce nebude zjišt�n a nedojde 
k odstran�ní strom� z ochranného pásma kabelu, provede odstran�ní vlastník a provozovatel 
energetického za�ízení. 
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− T�lovýchovná jednota Sokol Svatý Kope�ek(volejbal,plážový volejbal,nohejbal,zábavé programy 

pro d�ti): žádost o finan�ní dotaci na zlepšení a údržbu areálu TJ Sokol na Sv.Kope�ku (ochrannou 
sí� kolem volejbalového h�išt�,písek na h�išt� plážového volejbalu a výsadbu živého plotu).P�edseda 
KM� projedná možnosti s Mgr.Puha�em. 

− T�lovýchovná jednota Sv.Kope�ek( tenis,aerobik,základní rekrea�ní cvi�ení): žádost o finan�ní 
p�ísp�vek na provoz sportovních �inností v pronajatých prostorách.TJ m�la dosud p�íjem 
z parkovišt�  na pozemku m�sta Olomouce mezi fotbalovým h�išt�m a restaurací Fojtství.Pon�vadž 
tento pozemek byl obsazen za�ízením staveništ� pro výstavbu kanaliza�ní sít� nem�že být využíván 
na parkovišt� a TJ se nedostává prost�edk� na nájem t�lovýchovných za�ízení a na nákup 
sportovního ná�adí.P�edseda KM� projedná možnosti s Mgr.Puha�em. 
 

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 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, 
• vykácení suchých strom�. 

 
5. R�zné: 

- P�edseda KM� sd�lil,že se na n�j obrátili �lenové KM� s tím,že již nemohou vykonávat funkci 
�lena komise paní Mgr. Müllerová z d�vodu p�est�hování,pan Kolek z d�vodu pracovního vytížení. 

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

- V ulicích,kde již kanalizace byla položena dochází p�i pr�jezdu automobil� k velké prašnosti. KM� 
žádá o kropení t�chto �ástí.  

- �lenové komise upozor�ují že silnice �.III mezi Droždínem a Sv.Kope�kem nemá po vybudování 
kanaliza�ní stoky svod deš�ové vody, voda tedy bude voln� téci po silnici a v zim� bude vytvá�et 
náledí. 
 

6. Úkoly do p�íštího jednání KM�: 
− pan Je�ábek – jednat dále ve v�ci realizace p�echod�, 
− Ing.�erný – spolupráce s panem Andresem na akci domovní kanaliza�ní p�ípojky, 
− 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 – jednat s farností ve v�ci vypracování dohody na údržbu zelen� v majetku církve 

s MmOl odborem životního prost�edí. 
 
 

 P�íští jednání KM� 4.6.2008 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  7.5.2008. 
 

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


