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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 6.2.2008: 
�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 
 Miriam Tajmrová Mgr. 
�lenové komise jednání nep�ítomni: Pavel Kolek 
 Veronika Müllerová Mgr. 
  

Projednáno: 
1. Kontrola úkol� z minulých jednání: 

− Pan Je�ábek – úkoly: zrcadlo v zatá�ce u hospicu a p�echody na Radíkovské, znovu  jednal 
s Ing.Pešoutem na dopravním inspektorátu policie, k instalaci zrcadla vydá na požádání Mgr.Puha�e 
souhlas, p�echod pod Fojtstvím dle projektu za�adit realizaci do plánu investic, p�echod u zastávky 
MHD u ZOO  je zatím technicky ne�ešitelný, bezbariérový sjezd ,kde by p�echod m�l být umíst�n, 
vede  p�es komunikaci na vjezd do nemovitosti. Úkol trvá. 

− Ing.�erný – kanalizace,sledování rozkopávek dle  harmonogramu,úkol trvá. 
− Pan Seidl - funk�nost místního rozhlasu: d�ev�ný sloup s nefunk�ními tlampa�i  na za�átku Še�íkové 

ul. byl odstran�n,  úkol spln�n. 
 

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

z d�vodu rekonstrukce a dobudování stokové sít� vydal rozhodnutí o povolení:    
- úplné uzáv�rky místní komunikace ul.Darwinova  v termínu 3.1.-30.4.2008, 
- úplné uzáv�rky místní komunikace v ul.Krej�ího a na Sadovém nám. v term. 7.1. – 30.4.2008, 
- �áste�nou uzavírku sil.�. III/4432 ul.Dvorská v úseku od za�átku obce po k�ižovatku 

s ul.Holubova v termínu 7.1.-31.5.2008, 
- zvláštního užívání místní komunikace sil.�.III/4432 v ul.Dvorského a Radíkovská, od 3.1. do 

31.12.2008,  
- �áste�nou uzavírku místní komunikace v ul.Holubova v úseku od k�ižovatky s ul.Dvorského po 

k�ižovatku s ul.Pod Hv�zdou a ul.Ústavní v term. 7.1.-31.3.2008, 
- úplnou uzavírku v ul.Ústavní v úseku od k�ižovatky s ul.Holubova po k�ižovatku s ul.Menšíkova 

v termínu 1.2.-15.4.2008, 
- �áste�nou uzavírku sil.�.III/4432 ul.Radíkovská v úseku od parkovišt� u h�išt� po k�ižovatku 

s ul.K�i�kova v termínu 10.1.-30.4.2008, 
- úplnou uzavírku MK v ul.Še�íková v termínu 24.1.-31.1.2008, 
- úplnou uzavírku parkovišt� u h�išt� v termínu 14.1.-30.6.2008. 

− odbor životního prost�edí:  
dohoda o povolení zvláštního užívání ve�ejné zelen� v ul. Radíkovská u autobusové zastávky ZOO 
od 1.1.-30.11.2008 za ú�elem umíst�ní stavebního za�ízení-skládka materiálu,žadatel VCES a.s., 

- odbor vn�jších vztah� a informací :  
oznámení,že usnesením Rady m�sta Olomouce dne 15.1.2008 byli z KM� �.25 Sv.Kope�ek 
odvoláni Mgr.Hana Dvorská a pan Zden�k Ryšánek a do komise byla jmenována paní Mgr. Miriam 
Tajmrová. 
 

3. Ostatní došlá korespondence: 
VODIS Olomouc s.r.o. – nabídka kalkulace na projektování domovních kanaliza�ních p�ípojek a 
vy�ízení územního souhlasu v�. vyjád�ení všech zainteresovaných ú�astník�. P�edb�žná nabídka 
4,1tis.K�. 
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4. Otev�ené body: 
• zajišt�ní projektové dokumentace chodník� na ulici Dvorského 2 chodníky (na za�átku obce a od 

zastávky MHD),1 chodník na ul.Radíkovská (od zast.MHD ZOO sm�r Olomouc  po poslední 
nemovitost sm�r Radíkov), 

• zajistit projektovou dokumentaci na p�echod pro p�ší na ul. Radíkovská zast.MHD (výstup od 
Olomouce), 

• instalace zrcadla v zatá�ce u Hospicu, 
• instalace informa�ních tabulí, 
• 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: 
- Oprava d�ev�ného k�íže u st�ední školy na Dvorského ulici: odborem vn�jších vztah� MmOl 

odeslána objednávka na rekonstrukci KM� restaurátorské díln� B�í Zlámal� z Vísky u Litovle. 
- Odborem vn�jších vztah� byl podán požadavek odboru pro památkovou pé�i na rekonstrukci sousoší 

Sv.Jána na Sadovém nám. 
- Na základ� doporu�ení p�edsedy KM� Radíkov Ing.Zv��iny byl osloven pan Jan Andres který 

p�edsedovi KM� nabídl vyprojektování domovních kanaliza�ních p�ípojek v�. vy�ízení územního 
souhlasu po dohod� s ob�any cca za 1 tis.K�. 

- �lenové komise upozor�ují na dezolátní stav branky na novém h�bitov� v ul.K Hájence a na starém 
h�bitov� u Darwinov� ul. se rozpadá zídka a zcela chybí branka,po h�bitovech pobíhají voln� psi a 
slepice.KM� žádá odbor vn�jších vztah� o projednání oprav se Správou h�bitov�.  

- Komise upozor�uje,že p�i budování kanalizace v ul.Darwinova byl p�erušen p�ítok deš�ové vody ze 
stávající kanaliza�ní sít� povrchové vody,která napájela spodní rybník .Po tomto zásahu došlo 
k vysychání rybníka.KM� žádá nápravu. 
 

6. Úkoly do p�íštího jednání KM�: 
− pan Je�ábek – jednat dále ve v�ci realizace p�echod� a zrcadla, 
− Ing.�erný – spolupráce s panem Andresem na akci domovní kanaliza�ní p�ípojky, 
− Pan Kolek a pan Branka – sledovat vypracování projekt� na odboru vn�jších vztah� MmOl, 
− Ing.Robenek – spolupráce s odborem životního prost�edí na výsadb� a údržb� zelen�, 
− Mgr.Tajmrová – obsluha místního rozhlasu dle pot�eby, 
− Ing.Robenková a pan Seidl – návšt�vy jubilant�, 
− JUDr.Krej�í – spolupracovat s farností na vypracování dohody na údržbu zelen� v majetku církve 

s MmOl odborem životního prost�edí – Ing.Št�pánková. 
 
 
 

 P�íští jednání KM� 5.3.2008 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  6.2.2008. 
 

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


