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Zápis z jednání Komise místní �ásti �.25 Olomouc Svatý Kope�ek ze dne 2.4.2008: 
 
�lenové komise jednání p�ítomni: Karel Bránka 
 Stanislav �erný Ing. 
 Zora Krej�í JUDr 
 Karel Robenek Ing. – p�edseda KM� 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Antonín Seidl 
 Miriam Tajmrová Mgr. 
�lenové komise jednání nep�ítomni: Pavel Kolek 
 Stanislav Je�ábek 
 Veronika Müllerová Mgr. 

  
Projednáno: 
1. Kontrola úkol� z minulých jednání: 

− Pan Je�ábek – dále jednat ve v�ci realizace p�echod� a zrcadla s Mgr.Puha�em na MmOl, kopie 
objednávky k instalaci zrcadla nabyla dosud KM� zaslána. Úkol trvá. 

− Ing.�erný – spolupráce s panem Andresem na akci domovní kanaliza�ní p�ípojky,žádosti ob�an� o 
vyprojektování p�ípojek již byly z 95% podány (202/212),úkol trvá. 

− Pan Kolek a pan Bránka- sledovat vypracování projekt�  na odb.vn�jších vztah� MmOl,úkol trvá. 
− Ing.Robenek – spolupráce s odborem životního prost�edí na výsadb� a údržb� zelen�,jednal 

s Ing.Št�pánkovou ve v�ci odstran�ní starých a narušený švestek na Darwinov� ul.,doposud nebyly 
odstran�ny,úkol trvá. 

− Mgr.Tajmrová-obsluha místního rozhlasu byla zajišt�na dle pot�eby,úkol trvá. 
− Ing.Robenková a pan Seidl – od po�átku roku byly zajišt�ny 4 návšt�vy ob�an� jubilant�,úkol trvá. 
− JUDr.Krej�í – spolupráce s farností na vypracování dohody s MmOl na údržbu zelen� v majetku 

církve,úkol trvá.  
 

2. Došlá korespondence z Magistrátu: 
− Odbor vn�jších vztah� a informací :  

- Požadavek na zaslání p�ehledu o ú�asti �len� KM� na jednání v r.2007.P�ehled byl 
Ing.Robenkovou zpracován a p�edán 24.3.2008.  

- Zápis ze stkání p�edsed� KM�  s p�edstaviteli m�sta dne  4.3.2008. 
- Harmonogram sb�rových sobot – jaro 2008 .Na Sv.Kope�ku bude sb�rová sobota dne 26.4.2008 

na parkovišti u h�išt�. 
- 1. Nám�stek primátora Mgr. Svatopluk Š�udlík, dne 18.3.08 zaslána informace o opat�eních,která se 

týkají organizace dopravy v dob� velikono�ních svátk� na Sv.Kope�ku. 
 

3. Ostatní došlá korespondence: 
− Technické služby m�sta Olomouce a.s. zaslána informace o službách zajiš�ovaných spole�ností TS a 

harmonogram �inností v m�síci dubnu 2008.Kontaktní osoba paní Hana Vacová tel.585700044, 
603577968. 

 
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 sport. areál�, 
• zajistit nutné opravy h�bitov� na Sv.Kope�ku, 
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5. R�zné: 
- Ing.�erný informoval �leny komise o problémech souvisejících s kanalizací na Sv.Kope�ku: 

- V krátké ulici mezi ul.Holubovou a Dvorského,kudy chodí d�ti do školy, není uvád�n 
v projektu chodník ale jen zelený pás.KM� tímto žádá,aby tento pás po pravé stran� od Dvorského 
ulice byl vyjmut z m�stské zelen� a uvád�n jako zpevn�ný chodník. 
- Poch�zná cesta z ul.Krej�ího na ul.Šlikovu ( kolem Wolkerovy vyhlídky),kde již byla 
kanalizace položena, má nevyhovující povrch t�žko dostupný pro p�ší.KM� tímto žádá o urychlené 
úpravy cesty. 
- P�i výkopových pracech dochází k poškozování osv�tlení a místního rozhlasu.KM� žádá TS 
o pr�b�žnou kontrolu a opravy. 
- V ulicích,kde již kanalizace byla položena dochází p�i pr�jezdu automobil� k velké prašnosti. 
KM� žádá o kropení t�chto �ástí.  

- Paní Tajmrová p�ednesla žádost ná�elníka Sokola na Sv.Kope�ku o p�ísp�vek na vybavení 
sportovního areálu ( sazenice na živý plot,sí�) v�etn� náklad� na po�ízení. KM� požaduje od 
ná�elníka písemné p�edložení žádosti v�. vy�íslení náklad� na jednotlivé akce. 

- JUDr. Krej�í upozor�uje,že chodníkem od baziliky do Samotíšek projížd�jí automobily a 
nerespektují zna�ku „zákaz vjezdu“.KM� žádá M�stskou policii o nápravu. 

- KM� požaduje za�adit do plánu opravu p�íkopu na Darwinové ulici zatrubn�ním a opat�ením 3 ks 
vpustí pro deš�ovou povrchovou vodu,opat�it tuto komunikaci obrubníky,až se bude provád�t nová 
povrchová úprava,viz.osobní dopisy všem nám�stk�m primátora. 
 

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 Bránka – 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. 
 
 

 P�íští jednání KM� 7.5.2008 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  2.4.2008. 
 

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


