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Zápis z jednání Komise místní ásti .25 Olomouc Svatý Kope ek ze dne 6.6.2007:
lenové komise p ítomni jednání:

lenové komise jednání nep ítomni:

Karel Bránka
Stanislav erný Ing.
Hana Dvorská Mgr.
Zora Krej í JUDr. – místop edsedkyn KM
Karel Robenek Ing. – p edseda KM
Jarmila Robenková Ing.
Antonín Seidl
Stanislav Je ábek
Pavel Kolek
Veronika Müllerová
Zden k Ryšánek

Projednáno:
1. Kontrola úkol z minulých jednání:
− zastávky MHD,již op t poni ená malba,projednal s MP p edseda komise na jednání
dnes 6.6. v 16.00 hod,
− p edání informací o jubilantech a seznámení s paní Romanovskou na Magistrátu bylo
uskute n no v m síci kv tnu,agendu p evzala Mgr.Dvorská od Ing.Robenkové,úkol
spln n,
− požadavek na zna ku „slepá ulice“ na za átek ulice Ježkova projednal Ing. erný
s Mgr.Puha em od kterého dostal kontakt na firmu SEKNE a pana Radima Hlavicu,
který instalaci zna ky zrealizuje,
− ozna ení p echod na ul.Radíkovská a pot ebu instalace zrcadla v zatá ce u Hospicu,
znovu projednal p edseda KM na sch zce p edsed s primátorem 31.5. za ú asti
editele Technických služeb m sta a editele M stské policie,
− úkol ke svolání ve ejné sch ze p ed zahájením prací na kanalizaci na Sv.Kope ku
stále trvá, termín nebyl dosud implementa ní skupinou na Magistrátu stanoven.
2. Došlá korespondence z Magistrátu:
− odbor životního prost edí,odd.pé e o zele ,na v domí zaslána dohoda o povolení
zvláštního užívání ve ejného prostranství na Darwinové ul. u ZOO,pozemky p. .
610,611,žadatel JACOBO EUROPE CZ a.s.,doba záboru 16.5. – 18.5.2007,za ú elem
výkopových prací na vybudování plynové p ípojky,
− odbor vn jších vztah a informací,odd. komisí m stských ástí:
− pozvánka na setkání p edsed KM s primátorem m sta Olomouce 31.5.2007,
− rozpo et pro KM .25 na rok 2007.
3. Ostatní došlá korespondence:
− Technické služby m sta Olomouce,dopis editele TS ve v ci setkání s p edsedy KM
na jednání s panem primátorem,v p íloze plán prací na m síc erven,který bude
vyv šen na ú ední desce.
− Mate ská škola Sv.Kope ek,žádost o proplacení pronájmu sálu KD v Lošov
pronajatý pro ve ejné vystoupení d tí ke Dni matek. lenové komise souhlasí,ale
pon vadž v žádosti chybí o jakou ástku se jedná,p edseda projedná výši i zp sob
úhrady s editelem základní školy a na p íštím jednání komise podá informaci.
− M stská policie,pozvánka na spole nou sch zi 6.6. s p edsedy KM Droždín, Lošov,
Radíkov,Sv.Kope ek.
4. Otev ené body:
− chodníky na ulici Dvorského (na za átku obce a od zastávky MHD),
− chodník na ul.Radíkovská,
− p echody pro p ší na ul.Dvorská a Radíkovská,
− zrcadlo v zatá ce u Hospicu,
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− automat na jízdenky MHD,
− informa ní tabule.
Všechny body n kolikrát požadovány bez zp tné odezvy.
5. R zné:
− P edseda KM podal informaci o pr b hu jednání na sch zce s primátorem dne 31.5.,
kde p edal písemné požadavky na Technické služby a na M stskou policii za KM
.25 Sv.Kope ek,tyto požadavky jsou sou ástí tohoto zápisu.
− P edseda KM podal informaci o jednání na dnešní spole né sch zce p edsed KM
s MP.
−
lenové komise zaregistrovali stížnosti návšt vník Sv.Kope ka a tímto upozor ují na
velmi špatnou úrove jediného ve ejného WC na Sv.Kope ku,Sadové nám.
− KM žádá o opravu k íže p ed speciální školou na Dvorského ul.,kde je nutné obnovit
nát r a rekonstrukci k íže pod hájenkou na rohu ulic Šlikova a K Hájence.
−
lenové komise se vrací ke svému požadavku z roku 2005,aby pro ob any Svatého
Kope ka a okolí byla získána nemovitost na ul.Dvorského dosud pat ící Základní
škole pro d ti s vadou e i,která se má st hovat do centra m sta Olomouce.V této
budov navrhujeme vybudovat D m s pe ovatelskou službou (p ípadn penzion pro
seniory) a Klub senior ..Cílem jsou služby ambulantního charakteru,aby byl senior
schopen co nejdelší dobu strávit ve svém domácím prost edí. Vdané lokalit takováto
za ízení jsou velmi nutná Komise k dnešnímu dni neobdržela žádné vyjád ení.
− Statut KM umož uje p edkládat z vlastní iniciativy písemná stanoviska a návrhy
týkající se m stské ásti. len m komise,ale chybí zp tná vazba.KM v tšinou není
seznámena s jakými výsledky byly návrhy p ijaty,nebo nep ijaty.Jednání komisí se tak
stává pouze formální,na což již p išli samotní ob ané a obracejí se proto p ímo na
odbory Magistrátu.
− KM upozor uje odbor životního prost edí ,že výsadby strom p ed základní školou
na Holubov ulici,typ št d enec (laburnum), jsou v této lokalit nevhodné nebo jejich
ásti jsou jedovaté a p i požití d tmi m že dojít k otravám.
6. Úkoly do p íštího jednání:
− Pan Bránka zajistí p emalování zastávek MHD u Androvy zahrady a u lesa a projedná
s MP jejich ochranu.
− Ing. erný a pan Je ábek zajistí instalaci dopravních zna ek na Ježkové a Darwinové
ul. a opravu vadného zna ení ulic.
− Ing.Robenek projedná realizaci p echod a zrcadla.
− Ing.Robenek ve spolupráci s implementa ní skupinou na odboru investic Magistrátu
zjistí up esn ní harmonogramu prací na realizaci kanalizace na Sv.Kope ku,tak aby
mohla být svolána ve ejná sch ze obyvatel k tomuto problému.
− Pan Seidl projedná odstran ní sloupu s ampliony,které nejsou funk ní na
ul.Dvorského a Še íková.
− Mgr.Dvorská a Mgr.Mülerová zajistí p edání blahop ání místním jubilant m.
− JUDr.Krej í prov í výklad zákon ,p ípadn m stských vyhlášek k dodržování
zavírací doby v restauracích a dodržování no ního klidu a o zákazu kou ení na
zastávkách MHD.Zjistí kdo je majitelem p íp.uživatelem bývalé hasi ské zbrojnice
vedle trafiky.
P íští jednání KM 4.7.2007 v 18.00 hod..
Zápis zapsala Ing.Robenková 6.6.2007.
Ing. Karel Robenek
p edseda KM .25

