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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 
3.10..2007: 
 
�lenové komise p�ítomni jednání: Karel Bránka 
 Stanislav �erný Ing. 
 Hana Dvorská Mgr. 
 Stanislav Je�ábek 
 Zora Krej�í JUDr. – místop�edsedkyn� 

KM� 
 Veronika Müllerová Mgr. 
 Karel Robenek Ing. – p�edseda KM� 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Antonín Seidl 
�lenové komise jednání nep�ítomni: Pavel Kolek 
 Zden�k Ryšánek 
 
Projednáno: 
 
1. Kontrola úkol� z minulých jednání: 

− Ing.Robenek k p�íprav� kanalizace,pr�b�žné zajišt�ní ve�ejné sch�ze p�ed 
zahájením prací na kanalizaci na Sv.Kope�ku, úkol pln�n, 

− pan Seidl k odstran�ní d�ev�ného sloupu s nefunk�ními tlampa�i  na za�átku 
Še�íkové ul., sloup nebyl odstran�n,úkol trvá, 

− pan Je�ábek a Ing.�erný k úkol�m p�echody na Radíkovské a zrcadlo v zatá�ce 
u hospicu, úkol trvá, 

− Ing.Robenek – dosadba ve�ejné zelen� a kácení starých strom�,úkol trvá. 
 
2. Došlá korespondence z Magistrátu: 

− odbor státní správy na úseku pozemních komunikací: rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání místní komunikace – parkovišt� u h�išt� v ul.Radíkovská za 
ú�elem rekonstrukce a dobudování stokové sít� od 20.9.2007 do 
3.11.2008,žadatel MmOl odb.investic,za užívání odpovídá VCES a.s., 

− odbor majetkoprávní: žádost o sd�lení stanoviska k prodeji resp.darování 
majetku statutárního m�sta Olomouc,�ást parc.�.88/1ostatní plocha o vým��e 
1605m² v k.ú. Sv.Kope�ek v areálu ZOO Olomouc,žadatel JACOBO EUROPE 
CZ a.s.,která má s MmO uzav�enou nájemní smlouvu za ú�elem výstavby 
restaurace.�lenové KM� po projednání nedoporu�ují odprodej pozemku,který 
je ve vlastnictví m�sta a je v areálu ZOO,doporu�ují pouze pronájem. 

 
3. Ostatní došlá korespondence: 

− Technické služby m�sta Olomouce,plán prací na m�síc �íjen 2007 (bude 
vyv�šen na ú�ední desce). 
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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, 
− automat na jízdenky MHD, 
− instalace informa�ních tabulí, 
− nevy�išt�né sb�ra�e u zastávky MHD U ZOO a v ul.Jasmínová, 
− oprava vedení místního rozhlasu na ul. U Ov�a�ky a na po�átku ul.Dvorského, 
− nainstalovat plakátovací plochu na ul.Dvorského u zast.MHD Bazilika, 
− dopln�ní inventá�e o kopírku na detašovaném pracovišti MmOl. na 

Sv.Kope�ku, 
−  poskytování informací k zamýšleným akcím týkajícím se Sv.Kope�ka.  
Všechny body n�kolikrát požadovány bez zp�tné odezvy. 
 

5. R�zné: 
− KM� žádá o informaci,jak bude využita budova po vyst�hování st�ední školy z 

ul.K�i�kové. 
− �lenové KM� upozor�ují na nutnost zachovat na Sv.Kope�ku sportovní areál 

pod st�ední školou na K�i�kové ul. a nad parkovišt�m u Fojtství.  
 

6. Úkoly do p�íštího jednání KM�: 
− Ing.�erný,pan Je�ábek – sledovat realizaci p�echod�,zna�ek a zrcadla, 
− Ing.Robenek – sledovat p�ípravu realizace kanalizace a p�ipravit ve�ejnou 

sch�zi, 
− pan Seidl – urgovat likvidaci sloupu s ampliony na Še�íkové ul.a opravy vedení 

m�stského rozhlasu, 
− Mgr.Dvorská a Mgr.Müllerová navštívit jubilanty s p�edáním p�ání a dárk� a 

ve dnech 6.10. a 9.10.2007 vyhlásit v m�stském rozhlase: 
− konání ve�ejné sch�ze ve st�edu 10.10 v 18.00 hod. 
− sb�rová sobota na Sv.Kope�ku dne 20.10.2007, 
− upozorn�ní na ukon�ení sb�ru organického odpadu dne 31.10.2007, 

− všichni �lenové KM� se dostaví v 17.00 hod dne 10.10.2007 do zasedací 
místnosti za ú�elem p�ípravy ve�ejné sch�ze. 

 
P�íští jednání KM� 7.11.2007 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková 3.10.2007. 
 

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


