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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 3.12.2008: 
 
�lenové komise   
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�ítomni: Stanislav Je�ábek 
jednání p�ítomen host: Marta �apková 

Projednáno: 
 
1. P�edseda p�ivítal paní Martu �apkovou,Radíkovská ul. 127/17,která má zájem pracovat v komisi.  

P�edseda dále navrhuje jako nového �lena komise pana Víta Tichá�ka,K�i�kova ul. 126/19. �lenové 
KM� souhlasí,aby od 1.1.2009 byli jmenováni do komise paní Marta �apková a pan Vít Tichá�ek. 
 

2. Kontrola úkol� z minulých jednání: 
Pan Je�ábek – realizace p�echod�-úkol trvá. 
Ing.�erný – realizace domovních p�ípojek p�ipadá v úvahu až po kolaudaci hlavní stokové sít� na 
Sv.Kope�ku,pravd�podobn� v m�síci b�eznu 2009,potom pan Andres zajistí pro všechny územní 
souhlas a ohlášení u vodárenské spole�nosti, 
- kurz pro práci s internetem,prob�hne v m�síci lednu 2009,do kurzu p�ihlášeno 6 zájemc�, 
- podal informaci o jednání dne 2.12.08 na MmOl o svozech biologicky rozložitelného odpadu v 5 

lokalitách m�sta v období duben-listopad 2008,kdy na Sv.Kope�ku prob�hlo 30 svoz� 
velkoobjemových kontejner�,záv�rem bylo konstatováno,že nejvhodn�jší metodou je podpora 
domácího kompostování (systém aplikovaný v Ne�edín�,Chomoutov�,Novém Sv�t�)  a systém 
aplikovaný v m�stských �ástech Radíkov,Lošov a Sv.Kope�ek je z finan�ního hlediska 
neudržitelný.KM� žádá o nové jednání v této v�ci,pon�vadž stávající systém byl v naší m�stské 
�ásti vyhovující a šetrný k životnímu prost�edí,o�ezané v�tve nebyly vyváženy do lesa. 

Pan Bránka  - projekty na p�echody a chodníky, úkol trvá. 
Ing.Robenek –informoval komisi o výsadb� strom� na Sv.Kope�ku,která bude probíhat i po�átkem 
p�íštího roku, 
- dále informoval o jednání s M�stskou policií ve v�ci sprejerství a požadavku komise na instalaci 

m�íží na schody k ambitu. 
Mgr.Tajmrová- dle pot�eby obsluha místního rozhlasu,který je nutné opravit,úkol trvá. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– od po�átku roku 24 návšt�v jubilant�,úkol trvá. 
JUDr.Krej�í –m�íže u schod� do ambitu - problematika financování bude obsahem žádosti na MmOl. 
 

3. Došlá korespondence z Magistrátu: 
Odbor majetkoprávní: 
- Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m�sta Olomouce, parcela �.555/3 orná 

p�da o vým��e 151m2 v k.ú. Sv.Kope�ek p�i ul.Karla Kova�ovice,pro PaedDr.Mrozkovou za 
ú�elem stavby rodinného domu.KM� nemá námitek. 

- Žádost k pronájmu majetku m�sta pozemek parc.�.392 ostatní plocha o vým��e 110 m2 v k.ú. 
Sv.Kope�ek ul.Darwinova u rodinného domu žadatele pana Petra Mat�jíka,z d�vodu zm�ny 
majitele nemovitosti.KM� nemá námitek. 

Odbor vn�jších vztah� a informací,odd. KM� a DP: 
Pozvánka na setkání p�edsed� KM� 9.12.2008 ve 14.00 hod.Ú�astní se pan Ing.Robenek. 
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4. Ostatní došlá korespondence: 

MenSeek people&communication s.r.o. Milady Horákové 1 Brno,zaslán plakát,který slouží jako 
pozvánka na akci zam��enou na zvýšení zam�stnanosti v regionu a prezentaci pracovních nabídek. 
Plakát je umíst�n na výv�sce. 
 

5. Otev�ené body: 
 zajišt�ní projektové dokumentace chodník� na ulici Dvorského 3 chodníky (na za�átku obce,od 

zastávky MHD bazilika do zatá�ky a ve spojnici mezi ul.Dvorského a Holubova),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  U ZOO (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 (chybí branka na starém h�bitov�). 

 
6. R�zné: 
• Návrh zm�ny územního plánu,p�eložení centrálního parkovišt� na Sv.Kope�ku (p�vodn� pod 

bytovkami,nov� za parkovišt�m u ZOO). 
• KM� upozor�uje MmOl že oprava podlahy v knihovn� , která je v v m�stském dom� na Sadovém 

nám je v desolátním stavu. Budova je majetkem MmOl a je v pé�i Správy nemovitostí m�sta. 
• Kurz na internet byl dohodnut na st�edu 14.1.2009 od 15.00 hod. 
• KM� projednala žádosti o finan�ní podporu sportu a kultury na Sv.Kope�ku pro r.2009. 
• P�edseda informoval,že o h�išt� u Fojtství je v poslední dob� nebývalý zájem ze strany 

stavebník�,proto KM� navrhuje jednat s �editeli škol,které h�išt� využívají a požadovat  spole�nou 
aktivitu k zachování h�išt�,které umož�uje provozování r�zné sportovní aktivity.Úkol pro p�edsedu 
Ing.Robenka.K tomu KM� upozor�uje,že h�išt� je využíváno i 3 t�lovýchovnými jednotami na 
Sv.Kope�ku. 

• KM� žádá MmOl o zakoupení m��i�� rychlosti a jejich instalaci na osv�tlovací t�lesa 
v ul.Radíkovská,kde dochází k p�ekra�ování rychlosti ob�ma sm�ry. 

 
7. Úkoly do p�íštího jednání KM�: 

Pan Je�ábek – jednat dále ve v�ci realizace p�echod�, 
Ing.�erný –Zjistit u p.Andrese stav povolení p�ípojek kanalizace – územní souhlas a ohlášení u 
vodárenské spole�nosti. 
Pan Bránka – sledovat zadání a p�ípravu projekt� na odboru vn�jších vztah� MmOl, 
Ing.Robenek – spolupracovat s odborem životního prost�edí na výsadb� a údržb� zelen�,jednat se 
školami o využívání h�išt� u Fojtství. 
Mgr.Tajmrová – obsluha místního rozhlasu dle pot�eby. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– návšt�vy jubilant�. 
JUDr.Krej�í – jednat s farností o údržb� zelen� v majetku církve a op�t projednat s farností 
zabudování m�íží na schodišti mezi boudkami podle již vypracovaného a schváleného návrhu 
(stavební povolení atd.). Sestavit dopis jménem farnosti pro primátora MmOl-žádost o p�ísp�vek na 
výrobu a instalaci m�íží. 

 
 P�íští jednání KM� 7.1.2009 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  3.12.2008. 
 

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


