Zápis z jednání Komise místní ásti .25 Olomouc Svatý Kope ek ze dne 8.10.2008:
lenové komise
jednání p ítomni:

Karel Bránka
Stanislav erný Ing
Stanislav Je ábek
Zora Krej í JUDr
Karel Robenek Ing. – p edseda KM
Jarmila Robenková Ing.
Antonín Seidl
Miriam Tajmrová Mgr.
p.Bernard-Slaboch,Mgr.OPraem.
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jednání nep ítomni:
Host:
Projednáno:
1. P.Bernard,zástupce farnosti Sv.Kope ek,požádal komisi o souhlas se zám rem vedení farnosti o
posunutí zna ky „zákaz vjezdu“ o cca 200 m p ed Norbertinem,aby farnost nemusela vystavovat
povolenky ke vjezdu vozidel. lenové komise pouze p ijali tuto informaci,ale pon vadž se jedná o
soukromý pozemek,není nutný souhlas komise.Doporu ili jsme podat žádost o posunutí dopravní
zna ky na Dopravní inspektorát,k rukám Ing.Pešouta (tel.974766257).
Dále p edseda komise doporu il jednat o spolupráci farnosti s primátorem statutárního m sta
Olomouce, jednak o údržb zelen na Sadovém nám. v . mobiliá e a v dalších innostech.
2. Kontrola úkol z minulých jednání:
Pan Je ábek – realizace p echod -úkol trvá.Dále podal informaci z jednání dopravní komise o
p íprav východní tangenty obchvatu m sta Olomouce,termíny závisí na zm nách územního plánu
Olomouckého kraje a zm ny územního plánu m sta,realizace se o ekává až v r.2017.
Ing. erný – spolupráce s panem Andresem na akci domovní kanaliza ní p ípojky byla ukon ena
p edáním posledních projekt .
Pan Bránka - projekty na p echody a chodníky, úkol trvá.
Ing.Robenek –informoval komisi o vypracování zprávy pro.Mgr.Š udlíka I.nám stka primátora ve
v ci Zjiš ování havarijních d evin na Sv.Kope ku. P ehled v . fotodokumentace a návrhu na
výsadbu alejových strom ,vypracoval p edseda KM a p edal nám stkovi 23.9.2008.
Mgr.Tajmrová- dle pot eby obsluha místního rozhlasu,úkol trvá.
Pan Seidl a Ing.Robenková– od po átku roku 20 návšt v jubilant ,úkol trvá.
JUDr.Krej í – informovala,že farnost na Sv.Kope ku již nechala vykácet proschlý strom v aleji vedle
baziliky.
3. Došlá korespondence z Magistrátu:
Nám stek primátora Mgr.Svatopluk Š udlík
Žádost o spolupráci p i zjiš ování havarijního stavu d evin v souladu s usnesením Rady m sta
Olomouce ze dne 2.9.2008.
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 1.9. do 25.9.2008.
Odbor stavební:
Rozhodnutí o úplné uzavírce místní komunikace ul.Ježkova,termín uzavírky 9.9.-9.10.2008, a
ul.Kova ovicova,Haškova a Menšíkova,termín uzavírky 3.9.-21.9.2008,z d vodu rekonstrukce a
dobudování stokové sít ,
Odbor vn jších vztah a informací:
Pravidla statutárního m sta Olomouce o použití ú elových prost edk Fondu rozvoje bydlení.Do
pravidel je možné nahlédnout na dislokovaném pracovišti m sta každou st edu a tvrtek na
Sadovém nám.Sv.Kope ek.
4. Ostatní došlá korespondence:
Technické služby m sta Olomouce a.s.: p ehled inností TS na Sv.Kope ku v m síci íjen 2008.
Harmonogram sb rových sobot-podzim 2008. Sb rová sobota na Svatém Kope ku 18. íjna 2008.
P ehled i harmonogram zve ejn n na výv sce.
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5. 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 U ZOO (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(chybí branka na starém h bitov ).
6. R zné:
• KM znovu žádá o pomoc M stskou policii:
a) k ešení situace s bezdomovci,kte í pobývají a nocují pod boudkami u baziliky a na zastávkách
MHD Sv.Kope ek,kde zne iš ují okolí,
b) k dopadu sprejer ,kte í svými výtvory znehodnocují cizí majetek,k tomu využít i formy osv ty na
školách.
c) požadavek na astý dohled MP na dodržování no ního klidu,zejména p i r zných soukromých i
ve ejných akcích,zejm. respektování § 11 na .vlády .502/2000 Sb.
• KM op t obnovuje požadavek na prodloužení no ní linky autobusu .11 (spoj od 0.55 hod od
nádraží) až na zastávky MHD na Sv.Kope ku,Radíkova a Lošova.
• KM žádá Magistrát o možnost zajistit kurz pro seniory Sv.Kope ka pro práci s internetem. K tomu
Ing. erný žádá leny komise o pomoc p i zjiš ování po tu žadatel o kurz na práci s internetem,kurz
zajistí odbor informatiky p ímo na detašovaném pracovišti magistrátu.Informace bude zve ejn na
místním rozhlasem a p ihlášky bude p ijímat Ing. erný.
• KM upozor uje ob any Sv.Kope ka,že každé pond lí od 9.00 hod jsou na za ízení stavby pod
restaurací Fojtství kontrolní dny,kde se sleduje pln ní harmonogramu postupu prací na rekonstrukci a
dobudování stokové sít , ást II.,zde je možné ešit p ípadné stížnosti.
• Na základ žádostí ob an KM žádá zam stnankyni odboru vn jších vztah sídlící na detašovaném
pracovišti Sv.Kope ek,aby neú ast na pracovišti v plánovanou dobu vyhlásila p edem v místním
rozhlase.
• Projednány žádosti TJ Sokol Sv.Kope ek a TJ Sv.Kope ek na finan ní dotace na sportovní innost
v r.2009.Žádosti o dotace do výše 5 000 K byly komisí odsouhlaseny.
7. Úkoly do p íštího jednání KM :
Pan Je ábek – jednat dále ve v ci realizace p echod ,
Ing. erný – sledovat pr b h kanalizace,zajistit kurz na internet,
Pan Bránka – sledovat zadání a p ípravu projekt na odboru vn jších vztah MmOl,
Ing.Robenek – spolupracovat s odborem životního prost edí na výsadb a údržb zelen ,
Mgr.Tajmrová – obsluha místního rozhlasu(sb rová sobota,kurz na internet,volby a dle pot eby),
Pan Seidl a Ing.Robenková– návšt vy jubilant ,
JUDr.Krej í – jednat s farností o údržb zelen v majetku církve a op t projednat s farností
zabudování m íží na schodišti mezi boudkami podle již vypracovaného a schváleného návrhu
(stavební povolení atd.).
P íští jednání KM 5.11.2008 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Ing.Robenková 8.10.2008.

Ing. Karel Robenek
p edseda KM .25

