Zápis z jednání Komise místní ásti .25 Olomouc Svatý Kope ek ze dne
4.4.2007:
lenové p ítomni:

lenové nep ítomni:

Karel Bránka
Ing.Stanislav erný
JUDr.Zora Krej í
Ing.Karel Robenek
Ing.Jarmila Robenková
Antonín Seidl
Anna Benešová
Claudie Franjkovi ová
Zden k Ryšánek

Projednáno:
1. Úkoly z minulých jednání:
− Ve ejné osv tlení: pan Seidl projednal s TSO nefunk nost n kterých
osv tlovadel, což bylo odstran no. Nov však nesvítí sv tla na Sadovém
nám.,na konci ul.Pod Hv zdou a poslední na Radíkovské ul.
− egalizovaný odpad byl odvezen až po urgenci,
− m ení rychlosti na Radíkovské ul. bylo MP provedeno pouze 1 x,
− ve dny pracovního klidu,za p kného po así,nesta í vyhrazená parkovací
místa a vozidla parkují ve všech ulicích Sv.Kope ka tak, že je velmi
obtížný pr jezd, KM žádá MP o pomoc.
− Stále není realizován p echod na Radíkovské ul. u parkovišt a zrcadlo
v zatá ce u hospicu, žádáme tímto o okamžitou realizaci, nebo p i
sou asné velké návšt vnosti je velmi pravd podobné, že dojde k vážným
úraz m. Ozna ení p echodu pro chodce není p ece v c finan n nákladná
ani technicky náro ná. KM upozor uje na bezpe nostní problematiku na
Sv.Kope ku již n kolik let bez odezvy.
− Sb r biologického odpadu pomocí p istaveného kontejneru nebyl dosud
realizován. Ing. erný zjistil na Magistrátu odd. životního prost edí, že
kontejner bude p istaven až 14 dn po sb rové sobot tj. až po átkem
kv tna,což je zcela nevhodné.O ezy strom a vyhrabané listí budou již v té
dob likvidovány jiným zp sobem. KM považuje posunutí termínu za
likvidaci celé akce.
2. Došlá korespondence:
− Magistrát odbor stavební: KM zasláno na v domí rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání místní komunikace v ul. Pod Hv zdou 1 za ú elem
z ízení vodovodní p ípojky k RD v dob od 12.3.-15.3.2007,žadatel Jan
Kisza Pod Hv zdou 1 Sv.Kope ek.
− Technické služby m sta Olomouce a.s.: zaslán p ehled základních inností a
kontaktních spojení vedení spole nosti a vedoucích pracovník jednotlivých
provozoven a p ehled innosti TSO v m síci dubnu na Sv.Kope ku.P ehledy
budou vyv šeny na ú ední nást nce.

− Magistrát odbor životního prost edí odd. odpadového hospodá ství a pé e o
prost edí: zaslána informace o organizování „Jarních sb rových sobot 2007“.
Podle stanoveného harmonogramu prob hne na Sv.Kope ku sb rová sobota
21.4.2007 na parkovišti na Radíkovské ul. pod restaurací Fojtství od 8.00 do
13.00 hod.
3. R zné:
− Jarní úklid inertního posypu po zimním období dosud nebyl proveden na
ul.Pod Hv zdou a Holubova.
− Na zastávce MHD U ZOO nástup sm r Olomouc chybí odpadkový koš.
− Upozor ujeme obyvatele Sv.Kope ka, že KM má e-mailovou adresu
svaty.kopecek@seznam.cz a webové stránky www.sweb.cz/svaty.kopecek
− lenka komise paní Claudie Franjkovi ová oznámila,že ukon uje lenství
v KM z osobních d vod .Žádáme tímto MMO,aby nebyla jmenována ani
do vznikající nové komise.
− Obyvatelé ul.Krej ího a Sadového nám. si st žují,že z domu .35 na
Sadovém nám.,parcela .33,je do ul.Krej ího instalován vývod,kterým
vytékají splašky na komunikaci,které se dostávají až na Sadové nám.Žádáme
,aby odbor ŽP u inil nápravu u majitele domu.
− Znovu upozor ujeme na nutnost opravit podhled st echy ve ejného WC na
Sadovém nám. které provozuje TSO.
− P íští jednání KM dne 2.5.2007 v 18.00 hod.
Sv.Kope ek 4.4.2007

Ing. Karel Robenek
p edseda KM

