Zápis z jednání Komise místní ásti .25 Olomouc Svatý Kope ek ze dne
7.3.2007:
lenové p ítomni:

Karel Bránka
Ing.Stanislav erný
JUDr.Zora Krej í
Ing.Karel Robenek
Ing.Jarmila Robenková
lenové omluveni:
Antonín Seidl
Anna Benešová
Claudie Franjkovi ová
Zden k Ryšánek
Jednání se zú astnila Hana Dvorská,která je navržena za lena KM .
Projednáno:
1. Úkoly z minulých jednání:
− Opravy ve ejného osv tlení je nutné znovu projednat s TSO (nesvítí
poslední sv tlo na Radíkovské ul. a blikají sv tla na ul.Ježkové a Holubové
p ed školou).Dosud nedošlo k pro išt ní sb rových kanaliza ních vpustí (
Sadové nám.).Urgenci na TSO projedná pan Seidl.
− Poplatky za komunální odpad je možné uhradit na detašovaném pracovišti
Magistrátu m sta ve st edu ve stanovených dnech ,jak je uvedeno na
výv sce. K tomu je nutné vyhlásit informaci i v místním rozhlase,zajistí
paní Franjkovi ová.
− Na sch zce p edsed KM se zástupci M stské policie bylo p islíbeno
m ení rychlosti na Radíkovské ul.,pon vadž se tak dosud nestalo,projedná
p edseda KM znovu s MPO,rovn ž tak instalaci zrcadla u Hospicu
projedná p edseda s odborem dopravy.
2. Došlá korespondence z Magistrátu:
− Odbor životního prost edí: KM zaslána na v domí dohoda o povolení
zvláštního užívání ve ejné zelen
záboru a výkopové práce,na
ul.Holubové,pozemek p. .605,od 15.4.-20.4.2007,za ú elem výkopových
prací-provedení p ípojky NN k novostavb rodinného domu,žadatel
Mgr.Radka Pavelková Dvorského 39 Sv.Kope ek.
− Odbor investic: KM zasláno up esn ní pokyn
.2 správce stavby –
provád ní kanaliza ních odbo ek,které budou realizovány podle schválené
projektové dokumentace,zm ny nejsou p ípustné.
− Odbor koncepce a rozvoje: Oznámení o projednání zadání zm ny .XV
ÚpnSÚ (územní plán) Olomouc,návrh bude vystaven k ve ejnému
nahlédnutí na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu m sta Olomouce
Hynaisova 10 Olomouc od 8.3.-6.4.2007.
3. R zné:
− P ed zahájením prací na kanalizaci v místní ásti bude svolána ve ejná
sch ze v m síci kv tnu t.r. za ú asti zástupc Magistrátu,zajistí p edseda
KM .

− Na výv sce bude zve ejn na informace k povolování k nakládání s vodami
ve vlastních studních pro fyzické osoby.
− V ulici Pod Hv zdou nebyl proveden jarní úklid po zimním posypu.
− Na konci ul.Pod Hv zdou,od k ižovatky s Ježkovou, kde je ulice zna n
zúžena, dochází k projížd ní vozidel (popelá i,sanitky,lesní technika)mimo
vozovku v míst kde vede vodovodní a plynová p ípojka,m že dojít
k havárii,je nutné tuto ulici rozší it a zpevnit.
− Taktéž je v havarijním stavu povrch vozovky na ul. U Ov a ky,spojnice
s ul.K i kovou,kolem sokolského h išt .
− Obyvatelé upozor ují na p íliš malé nádoby na t íd ný odpad
Tetrapack,které jsou neustále p epln né.
− KM upozor uje M stskou policii na intenzivní provoz na ul.Holubové a to
ve všední dny p ed zahájením školní výuky tj. p ed 7.45 hod,kdy vozí rodi e
d ti do školy automobily a p ekra ují p itom povolenou rychlost,p itom v té
dob je ulice plná d tí.
− Žádáme o p istavení kontejner na biologický odpad,viz.zápis z jednání
KM ze dne 6.12.2006, požadavek na okamžitou instalaci,tak aby bylo
možno odvést o ez z ovocných strom .Požadavek je na základ jednání
svolaného 5.12.2006 odb. životního prost edí.
− Požadujeme odstran ní náletových d evin na Sadovém nám. a o ez a snížení
kaštan na Še íkové ul. u rybní ka.
− P íští jednání KM dne 4.4.2007 v 18.00 hod.
Sv.Kope ek 7.3.2007

Ing. Karel Robenek
p edseda KM .2

