Zápis z jednání Komise místní ásti .25 Olomouc Svatý Kope ek ze dne 5.11.2008:
lenové komise
jednání p ítomni:

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

Projednáno:
1. Kontrola úkol z minulých jednání:
Pan Je ábek – realizace p echod -úkol trvá,v té v ci navštívil nám.primátora pana Mgr.
Š udlíka,vzhledem k tomu ,že se jedná o p echod u Fojtství na Radikovské ul. ,tj.komunikaci III.t .
kde realizace spadá pod Krajský ú ad, MmOl bude žádat KÚ o povolení realizace.
Ing. erný – úkol zajiš ování kurzu pro práci s internetem,b hem prosince budou zjišt ni zájemci o
tento kurz.
Pan Bránka - projekty na p echody a chodníky, úkol trvá.
Ing.Robenek –informoval komisi o výsadbách alejových strom na Sv.Kope ku,výsadby na
Dvorského ul. nad bytovkami musí povolit stát,který je majitelem tohoto zeleného pásu.
Mgr.Tajmrová- dle pot eby obsluha místního rozhlasu,úkol trvá.
Pan Seidl a Ing.Robenková– od po átku roku 22 návšt v jubilant ,úkol trvá.
JUDr.Krej í – instalace m íží u schod do ambitu je závislá na financování,premonstráti nemají
v sou asné dob dostatek prost edk pro realizaci.
2. Došlá korespondence z Magistrátu:
Nám stek primátora Mgr.Svatopluk Š udlík
Dopis ve v ci P echodu pro chodce u Fojtství viz. výše bod.1.
Odbor životního prost edí:
Pozvánka na jednání s Technickými službami a vybranými KM za ú elem vým ny zkušeností se
svozem biologicky rozložitelných odpad , koná se 2.12.2008 od 14.00 v budov MmOl Hynaisova
10 5 p. ú astní se za KM Sv.Kope ek Ing. erný.
Odbor stavební:
Rozhodnutí o úplné uzavírce místní komunikace ul.Kova ovicova,termín uzavírky 30.9.-31.10.2008,
áste ná uzavírka ul.Dvorského a Radíkovská sil.III/4432 v ter.15.10.-30.10.2008,z d vodu
rekonstrukce a dobudování stokové sít ,
Odbor majetkoprávní:
Žádost o sd lení stanoviska k prodeji majetku statutárního m sta Olomouce, ást parcely .619 o
vým e 32 m2 v k.ú. Sv.Kope ek na ul.St.Menšíka p.58,jedná se o p edzahrádku p ed nemovitostí
manžel Tomanových.KM nemá námitek.
Odbor koncepce a rozvoje:
Oznámení o projednávání zadání územního plánu m sta Olomouce.Návrh je vystaven k ve ejnému
nahlédnutí na MmOl Hynaisova 10 od 31.10 do 31.12.2008.Ve ejné projednání návrhu zadání se
uskute ní ve velkém zasadacím sále Magistrátu na Hynaisov ul.10 ve tvrtek 27.11.2008 v 15.00
hod.
3. 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 ,
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 zajistit nutné opravy h bitov na Sv.Kope ku(chybí branka na starém h bitov ).
4. R zné:
• Svoz biologického odpadu-p istavení kontejner ,nebyla dodržena dohoda dvou svoz v I.polovin
listopadu.Pon vadž kontejner nebyl p istaven ve st edu 5.11. ob ané složili odpad na hromadu u
Fojtství.KM žádá magistrát o sjednání nápravy.Podle informací odboru životního prost edí bude
poslední kontejner p istaven až 26.11.2008.
• Žádost ob an na zrušení požární uli ky mezi ul.K i kova a ul. U Ov a ky.S ohledem na to,že
žádost nem la pat i né náležitosti byla vrácena zp t s tím,aby se žadatelé obrátili na MmOl odbor
majetkoprávní.
• KM žádá magistrát o zajišt ní oprav vedení m stského rozhlasu na ul.Holubova a ul.Še íkova.
5. Úkoly do p íštího jednání KM :
Pan Je ábek – jednat dále ve v ci realizace p echod ,
Ing. erný – ú ast na jednání vybraných KM na MmOl o odpadech 2.12.2008.Zjistit u p.Andrese
stav povolení p ípojek kanalizace – územní souhlas a ohlášení u vodárenské spole nosti.
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
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 3.12.2008 v 18.00 hod.
Zápis zapsala Mgr.Tajmrová 5.11.2008.

Ing. Karel Robenek
p edseda KM .25

