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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 5.12.2007: 
�lenové komise jednání p�ítomni: Karel Bránka 
 Stanislav �erný Ing. 
 Stanislav Je�ábek 
 Zora Krej�í JUDr. – místop�edseda KM� 
 Karel Robenek Ing. – p�edseda KM� 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Antonín Seidl 
�lenové komise jednání nep�ítomni: Hana Dvorská Mgr. 
 Pavel Kolek 
 Veronika Müllerová Mgr. 
 Zden�k Ryšánek 

 
Projednáno: 
1. Kontrola úkol� z minulých jednání: 

− Pan Je�ábek a Ing. �erný k úkol�m p�echody na Radíkovské a zrcadlo v zatá�ce u 
hospicu, k tomu pan Je�ábek jednal s Ing.Pešoutem na dopravní policii,k dalšímu 
jednání,které prob�hne 17.12.  si vyžádal situa�ní plánky na majetkoprávním odboru 
MmOl.P�edsedou KM� bylo doporu�eno nejd�íve navštívit v této v�ci Mgr.Puha�e.Úkol 
trvá. 

− Pan Seidl k funk�nosti místního rozhlasu: utržené vedení na ul. U Ov�a�ky odstran�ní 
bylo opraveno, d�ev�ný sloup s nefunk�ními tlampa�i  na za�átku Še�íkové ul. nebyl 
odstran�n,  úkol trvá. 

− Mgr. Dvorská a Mgr.Müllerová navštívit jubilanty s p�edáním p�ání a dárk�. Úkol trvá. 
 

2. Došlá korespondence z Magistrátu: 
− odbor stavební, odd�lení státní správy na úseku pozemních komunikací:    

- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice �.III/4432 ul.Dvorského  
Sv.Kope�ek za ú�elem rekonstrukce a dobudování stokové sít� II.�ást od 26.11. do 
20.12.2007,žadatel odbor investic MmOl, 

− odbor životního prost�edí:  
- dohoda o povolení zvláštního užívání ve�ejné zelen� v ul. U Ov�a�ky 6 od 7.11. do 

14.11.2007 za ú�elem výkopových prací-p�ípojka plynu a RS,žadatel Milena 
Kapunová Klicperova 3 Olomouc, 

- odbor vn�jších vztah� a informací: žádost o dodání termín� setkání KM� v roce 2008. 
�lenové KM� se dohodli, že sch�zky budou op�t vždy první st�edu v m�síci od 
18.00 hod. v místnosti detašovaného pracovišt� MmOl,tj. ve dnech: 
2.1.,6.2.,5.3.,2.4.,7.5.,4.6., 2.7.,6.8.,3.9.,1.10.,5.11.,3.12. 
 

3. Ostatní došlá korespondence: 
− Unie pro �eku Moravu, Olomouc: pozvánka na konferenci „�eky pro život m�st“, která 

se bude konat 12. - 13.12. 2007 v Centru ekologických aktivit m�sta Olomouce-Slu�ákov 
v Horce nad Moravou. Pozvánka bude vyv�šena na ú�ední výv�sce. 

− M�stská policie: pozvánka na sch�zku MP s m�stskými �ástmi Droždín, Sv.Kope�ek, 
Radíkov, Lošov dne 7.12. 2007.Ú�astní se p�edseda KM�. 

 
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, 



2/2 

− instalace informa�ních tabulí, 
− dopln�ní inventá�e o kopírku na detašovaném pracovišti MmOl. na Sv.Kope�ku, 
− poskytování informací k zamýšleným akcím na Sv.Kope�ku,zvlášt� týkající se škol a 

sportovních areál�.  
Všechny body n�kolikrát požadovány bez zp�tné odezvy. 
 

5. R�zné: 
- KM� žádá o vyjád�ení MmOl k organizaci dopravy po dobu rozkopávek na Sv.Kope�ku 

v souvislosti s provád�nými pracemi na kanalizaci. 
- KM� žádá M�stskou policii o zesílení hlídek 24. a 31.12.2007 v no�ních hodinách. 
- P�edseda navrhuje za�adit opravu sousoší Sv.Jána na Sadovém nám. do plánu oprav 

památek které jsou v majetku m�sta a misijní k�íž,který je památkou místního 
významu,nechat opravit v p�íštím roce z prost�edk� komise. �lenové KM� 
souhlasí.P�edseda KM� zajistí restaurátory,kte�í p�edloží nabídkové rozpo�ty a potom 
bude proveden výb�r odborem pro vn�jší vztahy. 

 
6. Úkoly do p�íštího jednání KM�: 

− pan Je�ábek – jednat dále ve v�ci realizace p�echod� a zrcadla, 
− pan Seidl – urgovat odstran�ní sloupu s ampliony na Še�íkové ul., 
− Ing.�erný – projednat se správcem stavby paní N�me�kovou další postup rozkopávek dle 

ulic v souvislosti s kanalizací a p�edloží podklad pro informaci na výv�sce. 
 
 P�íští jednání KM� 2.1.2008 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková 5.12.2007. 
 

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


