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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  KMČ č. 25  OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 
ZE DNE 03. 11. 2014 

 

Přítomni: Bránka Karel, Čapková Aneta, Čapková Marta, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek  Stanislav, 
Prášil František ml., Zvěř Evžen 
Nepřítomni: Ing. Ticháček Vít 
 
Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin. 
 
 
 

 Jubilanti v říjnu – v měsíci říjnu oslavili své životní jubileum pan Jaroslav Karas a pan 
Miroslav Dočkal. 

 Informace o práci KMČ po komunálních volbách 2014 – do doby, než bude jmenováno 
nové složení komisí, je působení současných členů KMČ beze změn.  

 Průzkum názorů občanů Svatého Kopečka na situaci a řešení parkování návštěvníků 
této městské části – v pátek, dne 26. 09. 2014 proběhl v naší městské části uvedený 
průzkum. Vyhodnocení tohoto průzkumu bylo zveřejněno na vývěsce a elektronicky odesláno 
na mailové adresy. Výsledky jsou také vyvěšeny na stránkách komise v rámci 
www.olomouc.eu. Komise městské části č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček tímto děkuje MUDr. 
Vladislavu Raclavskému za přípravu a vyhodnocení proběhlého průzkumu názorů občanů 
Svatého Kopečka na situaci a řešení parkování návštěvníků v naší městské části. 

 Informace o průběhu prací z fondu oprav – od 18. 09. 2014 probíhá realizace požadavků 
komise v rámci fondu oprav. Termín předání prací cca do dvou měsíců. 

 PD – zídka u hospicu – komise městské části souhlasí s navrženou projektovou dokumentací 
Svatý Kopeček – oprava opěrné zdi a schodů u hospice.  

 Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Olomouce – dne 
10. 11. 2014 od 9:00 ve velkém zasedacím sále, v budově magistrátu na Hynaisově ulici, 
proběhne ustavující schůze nově zvoleného Zastupitelstva města Olomouce 

 Příprava ročenky – komise městské části vyzývá svatokopecké spolky ke spolupráci na 
Svatokopecké ročence  2014. Své krátké příspěvky o své činnosti za tento rok zasílejte na    
e-mail  capkovakmc25@centrum.cz 

 Ořez stromů – upozorňujeme na potřebný ořez řady stromů – aleje na ulici Stanislava 
Menšíka. Taktéž komise městské části oznamuje, že na prvním stromě - topolu  u  hřiště, se 
ulomila větev. Nyní je zaklíněná mezi ostatními větvemi a hrozí pád. Tato ulomená větev může 
zničit auto parkující pod stromem, popř. i zranit člověka. 

 Kanalizační řád – Komise městské části opakovaně urguje svou žádost ve věci řešení 
nepřepojených nemovitostí na jednotnou nebo splaškovou kanalizaci a nakládání domácností 
s odpadními vodami. Požadujeme, aby se šetření konalo za přítomností členů komise. 

 Oprava rybníka na ulici Radíkovská – v současné době probíhá oprava dvou kratších břehů 
na ulici Radíkovská. Upozorňujeme na stále nízkou hladinu vody v tomto rybníku a únik vody 
mimo stavidlo. 

 Analýza „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“ – návrh možných 
opatření u rizikových lokalit – člen komise pan Stanislav Jeřábek informoval přítomné o 
proběhlém jednání ve výše uvedené věci, které se konalo dne 2. 10. 2014. V naší městské 
části navrhuje  MmOl jako návrh možných opatření: systém odvodňovacích příkopů, čištění 
vpustí a zamezení přítoků povrchových vod lesními cestami.  

 Práce v komisi – závěrem se obracíme na spoluobčany, kteří mají zájem o práci v komisi pro 
toto volební období, aby neváhali a rozšířili naše řady. 

  
 
Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 01. 12. 2014 od 19:00 hodin 
Zapsala: Marta Čapková 
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