Zápis z jednání Komise místní ásti .25 Olomouc Svatý Kope ek ze dne 3.9.2008:
Jednání p ítomni:

Jednání nep ítomni:
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Stanislav erný Ing
Stanislav Je ábek
Zora Krej í JUDr
Karel Robenek Ing. – p edseda KM
Jarmila Robenková Ing.
Antonín Seidl
Karel Bránka
Miriam Tajmrová Mgr.

Projednáno:
1. Kontrola úkol z minulých jednání:
Pan Je ábek – realizace p echod , jednal s nám stkem primátora Ing.Š udlíkem,který p islíbil
pomoc na Krajském ú ad , úkol trvá.
Ing. erný – spolupráce s panem Andresem na akci domovní kanaliza ní p ípojky,zítra tj. 4.9.2008
budou ob an m p edány poslední projekty.Dále byl p ítomen na kontrolních dnech k pr b hu prací
na kanalizaci,k tomu informoval,že dochází k ucpávání sb ra ,proto jsou nyní instalovány koše na
výb r šotoliny,která se povrchovými vodami dostává do kanaliza ní sít .
Pan Bránka - projekty na p echody a chodníky, úkol trvá.
Ing.Robenek – pé e o m stskou zele ,v uplynulém m síci došlo k úprav chodník na Krásné
vyhlídce, úkol trvá.
Mgr.Tajmrová- dle pot eby obsluha místního rozhlasu,úkol trvá.
Ing.Robenková a pan Seidl – od po átku roku 17 návšt v jubilant ,úkol trvá.
JUDr.Krej í – informovala,že farnost na Sv.Kope ku již obdržela povolení na vykácení proschlého
stromu v lipové aleji mezi bazilikou a Norbertinem,v sou asné dob zástupce farnosti
vyhledává firmu na vykácení a likvidaci stromu.
2.

Došlá korespondence z Magistrátu:
Odbor životního prost edí:
Dohody o povolení zvláštního užívání ve ejné zelen za ú elem umíst ní stavebního za ízení skládka materiálu na pozemcích v k.ú. Sv.Kope ek pro firmu HOCHTIEF CZ a.s. Praha. na ulici
K Hájence,doba záboru od 1.8. do 31.8.2008, a pro firmu VCES a.s. Praha na ulicích Še íková,
K i ková, doba záboru od 7.8. do 30.10.2008.
Odbor stavební:
Rozhodnutí o áste né uzavírce silnice .III/4432 ul.Dvorského z d vodu rekonstrukce a dobudování
stokové sít ,termín uzavírky 19.8.-15.9.2008.
Stavební povolení na stavební úpravy místní komunikace Sv.Kope ek ul. K Hájence – rekonstrukce
komunikace a inženýrských sítí,na pozemcích parc. .606/0,610/0,609/0,620/0,604/1,605/0.
Orienta ní náklad na provedení úprav iní 6,9 mil.K .
Odbor majetkoprávní:
Žádost o zaslání požadavku na údržbové akce,které bude nutné za adit do plánu rozpo tu
2009,termín do 10.9.2008.Po projednání KM p edkládá plán údržby na r.2009 v tomto rozsahu:
- Oprava stavidla a vy išt ní rybník v .opravy dlážd ní b ehu.
- Revize a išt ní všech p ivad
povrchových vod do rybníku na Radíkovské ul..
- Oprava sousoší sv.Jána na Sadovém nám..
- Dopln ní zelen dle generelu a údržbové práce b hem roku.
- Pr b žné opravy poškozeného mobiliá e.
- Vybudování m íží u schod do ambitu na Sadovém nám.
- Oprava st echy na ve ejném WC na Sadovém nám.
- Instalace informa ního systému.
- Zimní údržba komunikací a chodník .
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Ostatní došlá korespondence:
Technické služby m sta Olomouce a.s.: p ehled inností TS na Sv.Kope ku v m síci zá í 2008.
P ehled zve ejn n na výv sce.
VODIS Olomouc s.r.o.: zápis z jednání výrobního výboru ke zpracování projektové dokumentace
Sv.Kope ek-ul.Darwinova-zatrubn ní p íkopu a úprava komunikace dne 12.8.2008, a pozvánka na
jednání výrobního výboru 3.9.2008 v 9.00 hod v zasedací místnosti fa VODIS,kterého se zú astnili
za KM Ing.Robenek a za ob any Darwinovy ul. Pan Dokoupil a Ing.Lenert.Kde bylo sd leno,že
rada MmOl odsouhlasila zadání vypracování projektové dokumentace na kompletní svod deš ových
vod do dolního rybníka a to ul. Darwinova-zatrubn ní p íkopu,zabudování obrubník s vpust mi,
odvodn ní Jasmínové ul.,položení nového potrubí s vpust mi na Še íkové ul. Se svodem do rybníka
a odvodn ní louky pod parkovišt m u ZOO.Realizace s novým povrchem bude v jarních m sících
roku 2009.

4. Otev ené body:
 zajišt ní projektové dokumentace chodník na ulici Dvorského 3 chodníky (na za átku obce,od
zastávky MHD bazilika do zatá ky a ve spojnici mezi ul.Dvorského a Holubova),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 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.
5.
•
•
•
•
•
•
•

6.

R zné:
KM žádá o pomoc M stskou policii: a) k ešení situace s bezdomovci,kte í pobývají a nocují pod
boudkami u baziliky a zne iš ují tak její okolí,
b) k dopadu sprejer ,kte í svými výtvory znehodnocují cizí majetek.
Komise op t upozor uje na neut šený stav pozemk majitele pana Frühaufa parc. .233 a 236.
Pozemek je zaplevelen, zarostlý náletovými d evinami je špatnou reklamou k areálu baziliky.
Ing. erný upozor uje,že na Sadovém nám.,vedle ve ejného WC chybí sv tlo.
Na základ stížností ob an komise žádá o p emíst ní nádob na separovaný odpad od mate ské
školky na jiný m stský pozemek nap . za h bitov.
KM žádá Magistrát o možnost zajistit kurz pro seniory Sv.Kope ka pro práci s internetem.
JUDr. Krej í podala informaci o zahájení innosti muzea v bazilice,které je možno navštívit každou
ned li v dob od 12.00 do 17.00 hod.( vstup od Norbertina).
Ing. erný a Ing.Robenek se zú astnili jednání dne 1.9.2008 na MmOl na odboru investic,kde
odsouhlasili akce,které byly realizovány v roce 2008 a projednali návrh investic pro r.2009.Za odbor
investic byl p ítomen Ing. Ivo Tichý.
Úkoly do p íštího jednání KM :
Pan Je ábek – jednat dále ve v ci realizace p echod ,
Ing. erný – sledovat pr b h kanalizace,projednat na MmOl kurz na internet,
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 – jednat s farností o údržb zelen v majetku církve.

P íští jednání KM p eloženo na 8.10.2.2008 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Ing.Robenková 3.9.2008.
Ing. Karel Robenek
p edseda KM .25

