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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 4.6.2008: 
 
Jednání p�ítomni: Karel Bránka  
 Stanislav �erný Ing. 
 Zora Krej�í JUDr 
 Karel Robenek Ing. – p�edseda KM� 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Antonín Seidl 
 Miriam Tajmrová Mgr. 
Jednání nep�ítomen: Stanislav Je�ábek 

  
Projednáno: 
1. Kontrola úkol� z minulých jednání: 

− Pan Je�ábek –Úkol trvá ve v�ci p�echod�. 
− Ing.�erný – spolupráce s panem Andresem na akci domovní kanaliza�ní p�ípojky,úkol trvá. 
− 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�, úkol trvá. 
− Mgr.Tajmrová-obsluha místního rozhlasu byla zajišt�na dle pot�eby,úkol trvá. 
− Ing.Robenková a pan Seidl – od po�átku roku 9 návšt�v ob�an� jubilant�,úkol trvá. 
− JUDr.Krej�í – spolupráce s farností na údržbu zelen� v majetku církve,úkol trvá. 

 
2. Došlá korespondence z Magistrátu: 

− Odbor životního prost�edí: 
Dohodu o povolení zvláštního užívání ve�ejné zelen� za ú�elem výkopové práce-kanalizace a 
skládka materiálu pro BS-IMEX s.r.o., v ul.Dvorského, Holubova, K Hájence, do 30.6.08.  
Dohodu o povolení zvláštního užívání ve�ejné zelen� za ú�elem umíst�ní p�edzahrádky pro sezonní 
restaura�ní provoz od 1.5. do 1.9.2008 pro pana Mariana Szepesi. 
Informace s p�ihláškou do Kv�tinové sout�že.Magistrát m�sta Olomouce vypisuje 6.ro�ník sout�že o 
nejkrásn�jší kv�tinovou výzdobu.Sout�žní podmínky budou zve�ejn�ny na výv�sce. 

− Odbor stavební: 
Rozhodnutí ,z d�vodu rekonstrukce a dobudování stokové sít�, k povolení úplné uzavírky místních 
komunikacív ul.Kova�ovicova 14.5.-8.6.2008, v ul. Ústavní 12.5.-30.6.2008, v ul. K Hájence 12.5.-
12.7.2008. 

− Odbor vn�jších vztah� a informací :  
Objednávky,dle požadavku KM�, na fa. RAAB KARCHER STAVIA na 40 kg k�emi�itého 
písku(ur�eno pro SOKOL Sv.Kope�ek na plážový volejbal),MORAVEL a.s. a Tenis PLUS s.r.o.na 
cvi�ební pom�cky (pro TJ Sv.Kope�ek).  
Oznámení,že usnesením Rady m�sta Olomouce ze dne 20.5.2008 byli na vlastní žádost odvoláni 
z KM� �.25 Sv.Kope�ek paní Mgr.Veronika Müllerová a pan Pavel Kolek. 

− Odbor koncepce a rozvoje: 
Zaslán p�ehled evidovaných h�iš� na  Sv.Kope�ku se žádostí o jejich dopln�ní.P�edseda poslal 
dopln�ní seznamu o h�išt� na volejbal a plážový volejbal mezi ul.U Ov�a�ky a ul.K�i�kovou, 
vlastníkem je SOKOL Sv.Kope�ek,dále o velké travnaté h�išt� na kopanou a malou kopanoumezi 
ul.Radíkovská a ul.K�i�kova,majitel pozemku je MmOl,h�išt� je využíváno i na jiné sporty a to jak 
d�tmi a mládeží z místních škol i PU Olomouc,tak i dosp�lými.Vedle sídlišt� v ul.E.F.Buriana,za 
restaurací Fojtství jsou dva tenisové kurty,provozovatel TJ Sv.Kope�ek. 

 
3. Ostatní došlá korespondence: 

Technické služby m�sta Olomouce a.s.: zaslán p�ehled �inností TS na Sv.Kope�ku v m�síci �ervnu 
2008. P�ehled bude zve�ejn�n na výv�sce. 
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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 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: 

− Dnešního dne v poledne došlo na Sv.Kope�ku k velké bou�ce s dlouhotrvajícím p�ívalovým dešt�m 
s kroupami což bylo p�í�inou záplav nemovitostí na ul.Darwinov�,Radíkovské a Še�íkové,kde 
zasahovali hasi�i a od�erpávali vodu do rybníka.Stávající stav komunikací na ul.Darwinov� a 
Jasmínové neumož�uje dostate�ný odtok deš�ové vody.KM� proto žádá MmOl o urychlené �ešení 
v souvislosti s postupem prací na kanalizaci.Stávající stoka,�áste�n� otev�ená,není schopna pojmout 
p�ívalové dešt�,zvlášt� z Jasmínové ulice,ze které byly zatopeny byty na Še�íkové ulici. 
Pan Bránka informoval,že došlo k zatopení sklep� i na ul.Pod Hv�zdou a navrhuje �ešit odtok deš�ové 
vody od lesa z kopce „Hv�zda“. 
− JUDr.Krej�í p�ednesla informaci o ve�ejné sbírce na památník kardinál� Josefa Berana a Františka 
Tomáška a o zám�ru europoslance Ing.Jana B�eziny instalovat tento památník na Sv.Kope�ku k tomu 
navrhuje svolat ve�ejnou sch�zi na 27.6.2008.Stanovisko KM�: Na svolání ve�ejné sch�ze k instalaci 
památníku není nyní vhodná doba,obyvatelé Sv.Kope�ka se denn� �eší  problémy s výstavbou 
kanalizace.K instalaci památníku na Sadovém nám. se komise domnívá,že jmenovaní kardinálové 
nem�li p�ímou vazbu na Sv.Kope�ek a p�edložená fotodokumentace památníku se nehodí k barokní 
bazilice a sousoší Sv.Jána.Z t�chto d�vod� KM� nedoporu�uje památník na Sv.Kope�ku instalovat. 
− Paní Tajmrová upozornila na neut�šený stav soukromé parcely vedle m�stského domu pod restaurací 
Chalupa na sch�dkách.Jedná se o parcelu v centru obce a na velmi frekventovaném míst� na cest� 
k bazilice.KM� žádá MmOl o sjednání nápravy s majitelem pozemku. 
− P�edseda upozornil na �ád�ní sprejer� na Sv.Kope�ku a okolí,kde jsou pomalovány všechny dopravní 
zna�ky až po Samotišky,zastávky MHD a r�zné objekty.Komise žádá o  v�tší dohled M�stskou policií a 
zjišt�ní pachatel�, z�ejm� se jedná o stejné osoby. 
 

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 o údržb� zelen� v majetku církve.  
 

 P�íští jednání KM� 2.7.2008 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  4.6.2008. 
 

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


