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Zápis z jednání Komise městské části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 5.1.2011:  
Členové komise jednání přítomni: Čapková Marta  
 Černý Stanislav  Ing. 
 Jeřábek Stanislav 
 Krejčí  Zora JUDr. 
 Robenek Karel  Ing. – předseda KMČ 
 Robenková Jarmila Ing. 
 Seidl  Antonín 
 Ticháček Vít Ing. 
Členové komise omluveni: Bránka Karel 
 Tajmrová Miriam Mgr. 
  

1.  
Kontrola úkol ů z minulých jednání:Hlášení  místním rozhlasem bylo zajištěno dle aktuálních 
potřeb (Čapková,Tajmrová). 
Za uplynulý rok bylo navštíveno 30 jubilantů občanů Sv.Kopečka (Seidl,Robenková). 
V měsíci prosinci došlo k ořezu stromů-kaštanů na Šeříkové ulici dle požadavku předsedy KMČ. 

2. Došlá korespondence z Magistrátu:Odbor životního prostředí,odd.odpadového hospodářství a 
péče o prostředí:Pozvánka na jednání s Technickými službami města Olomouce k postupnému 
rozšíření systému třídění bioodpadu,které se uskuteční dne 18.1.2011 ve 14.00 hod ve velkém 
zasedacím sále Magistrátu města Olomouce,Hynaisova 10 Olomouc.Za KMČ se zúčastní paní 
Čapková. 
Odbor koncepce a rozvoje: 
Sdělení-studie odtokových poměrů v problematických částech města Olomouce: Společnost 
Hydroprojekt CZ a.s. bude pro Statutární město Olomouc zpracovávat studii odtokových poměrů 
v problematických částech města Olomouce.Jedná se o vodní toky – 
Adamovka,Stouska,Křelovský potok a meliorační svodnice v k.ú. Řepčín,Hejčín a Křelov. 
Odbor vnějších vztahů a informací,odd. KMČ a DP: 
℮mail: Požadavek na zaslání termínů schůzí-jednání komisí městských částí v r.2011.Po 
projednání byl stanoven harmonogram: 

5.1.2011 6.4.2011 13.7.2011 5.10.2011 
2.2.2011 4.5.2011 3.8.2011 2.11.2011 
2.3.2011 1.6.2011 7.9.2011 7.12.2011 

 
Odbor školství,sbor pro občanské záležitosti: 
℮mail: Seznam  20 jubilantů na Sv.Kopečku v roce 2011 (jedná se o ročníky 
1941,1936,1931,1926). 

3.  Ostatní korespondence: 
Parte pana Uhlíře s přáním vyvěšení,bude předáno do obchodu pana Lacha. 

4. Různé: 
• JUDr. Zora Krejčí informovala ,že Matice svatokopecká,zve občany na výstavu Olomoucké 

baroko,spojenou s odborným výkladem.Sraz zájemců vždy v 15.00 hod ve středu 12.ledna 2011 
před Muzeem umění Denisova ul. Olomouc (1.a 2.část expozice) a ve středu 19.ledna 2011 před 
Vlastivědným muzeem na nám.Republiky (3.část).Požádala o zveřejnění na vývěsce a paní 
Čapkovou o vyhlášení v místním rozhlase. 

• KMČ projednala eventuelní účast v nově jmenované komisi.Konstatujeme ,že členové,kteří rozhodli 
ukončit členství v komisi a jsou uvedeni v minulém zapise na ukončení trvají. 

• KMČ požaduje: 
- Kontrolu stavu sloupů veřejného osvětlení (oprava,nátěry,příp.výměna) v celé obci vč.kontroly 

osvětlení. 
- Úklid bývalého zábradlí u zastávky MHD U ZOO (směr Olomouc), které leží i s betonovými patkami 

vedle čekárny. 
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- Instalaci nové ústředny pro místní rozhlas (stará je již nefunkční, při hlášení chrčí) a opravu tlampačů 

na začátku Dvorského ul. 
- Zajistit instalaci bankomatu v budově města na Sadovém nám. 
- Opravu havarované zídky u Hospice. 
- Zajistit úpravy Darwinové ul. podle projektové dokumentace (doplnění zeminy, následné 

zatravnění,výsadby stromů a keřů). 
5. Otevřené body: 
 Zajištění projektové dokumentace chodníků na ulici Dvorského 3 chodníky (na začátku obce,od 

zastávky MHD bazilika do zatáčky ),1 chodník na ul.Radíkovská (od zast.MHD ZOO směr 
Olomouc  po poslední nemovitost směr Radíkov).  

 Zajistit nutné opravy hřbitova na Sv.Kopečku (chybí branka na starém hřbitově). 
 Umístění sociálních zařízení na parkovištích. 
6. Úkoly do příštího jednání KMČ: 
 Vyhlášení v místním rozhlase informaci o výstavě Olomoucké baroko spojenou s odborným 

výkladem(Čapková,Tajmrová). 
 Návštěvy jubilantů dle harmonogramu (Seidl,Robenková). 
 Dohled nad úpravou chodníku Dvorského-Holubova(Ing.Černý). 
 
Příští jednání 2.2.2011.. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  5.1.2011. 

předseda KMČ č.25  
Ing. Karel Robenek 


