KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
Nám. Sadové č. p. 7 Olomouc - Svatý Kopeček 779 00

ZÁPIS
Z PRAVIDELNÉHO VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 6. 5. 2013
zahájení jednání v 19:00 hod.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:
Ambrož Radek
Bránka Karel
Čapková Aneta
- asistentka předsedy KMČ
Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ
Jeřábek Stanislav
Řehák Jan
- předseda KMČ
Zvěř Evžen
OMLUVENI:
Čapková Marta
Macková Dagmar
Ticháček Vít, Ing.
1.

- tajemník KMČ

KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ:
Hlášení v měsíci dubnu proběhlo dle aktuálních potřeb.
V měsíci dubnu byli navštíveni tito jubilanti:
Paní
Pan
Pan

Milena Kapounová Paní Jarmila Wagnerová
František Brablík Pan JUDr. Ivan Krejčí
Jaroslav Obkráčil

2.

PROJEDNÁVANÁ PROBLEMATIKA:

1)

Dne 17. 4. 2013 byl odvolán na základě své vlastní žádosti sdělené dne 4. 2. 2013
osobně předsedovi KMČ č. 25 pan Tomáš Smékal z funkce člena KMČ č. 25 Olomouc –
Svatý Kopeček.
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2)

KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci z MmOl odboru koncepce a rozvoje ve
věci budoucího systému budování dětských hřišť v jednotlivých městských částech.
KMČ č. 25 již v roce 2011, 2012, a 2013 požadovala ve zpracovaném plánu investičních
akcí vybudování dětského hřiště na pozemku vedle budovy na fotbalovém hřišti, kdy
v současnosti probíhá zpracování podkladových materiálů ze strany MmOl odboru
investic pro potřeby zpracování PD.

3)

Do databáze e-mailových kontaktů na jednotlivé občany nejen z naší městské části byly
doplněny další kontakty.

4)

Dne 29. 4. 2013 proběhlo další jednání ve věci budoucího využití budovy a pozemku
fotbalového hřiště, za účasti zástupců naší KMČ a dalších členů RMO a zástupců
dotčených odboru MmOl a dále jednoho občana naší městské části. Jednání proběhlo na
základě osobního pozvání a za přítomnosti primátora SMOL pana Martina Novotného a
to přímo v jeho kanceláři v budově radnice. Další jednání proběhne dne 13. 6. 2013
v kanceláři primátora SMOL.

5)

KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci z MmOl OVVI ve věci budování nové
tramvajové trati Tržnice – Nové Sady a s tím spojené motorového omezení provozu na
místních komunikacích. Tyto informace byly zaslány do jednotlivých e-mailových
schránek občanům nejen z naší městské části.

6)

KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci z MmOl OVVI ve věci zveřejnění
informací v oblasti prevence proti povodním, tyto informace byly zveřejněny ve vývěsní
skříni KMČ č. 25 na Sadovém náměstí na Svatém Kopečku a dále také rozeslány do
jednotlivých e-mailových schránek občanům nejen z naší městské části.

7)

KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci z MmOl odboru dopravy s požadavkem
na případné informování o pořádání společenských akcích v jednotlivých městských
částech a s tím spojenou větší kumulaci lidí z důvodu posilování spojů MHD.

8)

Předseda KMČ č. 25 zaslal na TSMO a.s. požadavek na rozšíření provozní doby
veřejných toalet v naší městské části na Sadovém náměstí s ohledem na již probíhající
turistickou sezónu.

9)

Předseda KMČ č. 25 zaslal na TSMO a.s. požadavek na rozšíření provozní doby
veřejných toalet v naší městské části na Sadovém náměstí dne 23. 5. 2013 do pozdních
odpoledních hodin z důvodu pořádání společenské akce.

10) KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček obdržela elektronickou korespondenci požadavek na doplnění informací pro potřeby oprav grafického znázornění (mapa)
v systému turistických vývěsních skříní.
KMČ č. 25 informuje, že věc – požadavek bude řešen v závislosti na zpracování všech
materiálů a po oslovení dalších zejména podnikatelských subjektů přímo v naší městské
části.
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11) KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci ve věci požadavku – doporučení
občanů na výsadbu nových dřevin v ul. Pod Hvězdou na místě nedávno odstraněných
dřevin parc. č. 613 v k. ú. Svatý Kopeček.
Tyto informace od občanů budou použity při případném jednání v této věci s MmOl
odborem životního prostředí, oddělení péče o zeleň.
12) KMČ č. 25 informuje, že dále bude ve spolupráci s MmOl OVVI probíhat další jednání ve
věci možnosti profinancování kompletní opravy zídky u svatokopeckého Hospice.
13) KMČ č. 25 projednávala možnost profinancování věcí spojených s pořádáním
Svatokopeckých hodů 2013 přímo z rozpočtu KMČ.
KMČ č. 25 souhlasí s profinancováním provozu dětských atrakcí, propůjčení hanáckých
dětských krojů a také prezentaci dechové hudby Dolanka. Věc bude dále řešena s MmOl
OVVI odd. DP a KMČ.
14) KMČ č. 25 obdržela dne 20. 4. 2013 písemnou korespondenci z MmOl odboru
majetkoprávního pod č. j. SMOL/Maj/22/687/2012/To – žádost o sdělení stanoviska k
prodeji majetku statutárního města Olomouce, jedná se o část pozemku parc. č. 632/1 v
k. ú. Svatý Kopeček v ul. Borová, žadatelé chtějí odkupem narovnat vlastnické vztahy.
KMČ č. 25 nemá výhrady k výše uvedené majetkoprávní problematice a s tímto
stanoviskem bude také seznámen písemně MmOl odbor majetkoprávní.
15) Dne 27. 4. 2013 proběhla v naší městské části pravidelná jarní sběrová sobota.
3.

OTEVŘENÉ BODY:
 Umístění sociálních zařízení na parkovištích – požadavek již ze dne 4. 3. 2009 !!
 Zajistit instalaci bankomatu v budově pošty MmOl na Sadovém nám., popřípadě
řešit další navržené varianty – požadavek již z jednání KMČ ze dne 4. 3. 2009 !!

Jednání bylo ukončeno v 21:00 hodin
Příští schůze KMČ č. 25 bude dne 3. 6. 2013 v 19:00 hodin

Zapsal dne: 6. 5. 2013 Jan Řehák
Zpracoval dne: 17. 7. 2013 Jan Řehák

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček
Jan Řehák

Na Svatém Kopečku dne 17. 7. 2013
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