ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 11. 08. 2014
Přítomni: Ambrož Radek, Bránka Karel, Čapková Marta, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav,
Zvěř Evžen
Nepřítomni: Čapková Aneta, Ing. Ticháček Vít
Hosté: Němec Jiří, Valihrach Jiří, Prášil Fr. st., Prášil Fr. ml., Macků Ondřej, Jaroš Jiří, Andrys Milan,
Beneš Edvard, Řehák Jan, Řehák Petr, Mjartanová Michaela, Valuš Stanislav Varga Zdeněk, Dosoudil
Stanislav a další.
Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.














Informace o složení komise - předsedkyně KMČ sdělila přítomným, že zájemci o práci
v komisi pánové Jiří Jaroš, Ondřej Macků a František Prášil ml. nebyli dosud RMO zvoleni za
členy komise. Současně oznámila, že změnou trvalého bydliště, které je podmínkou pro práci
v komisi určité městské části není již platné členství Ing. Víta Ticháčka. Definitivní ukončení
členství Ing. Ticháčka bude po odvolání RMO.
Jubilanti v červenci - v měsíci červenci oslavili své životní jubileum paní Dagmar Tlusťáková
a paní Marie Tomančáková.
Doporučující stanovisko k 59. záměru RMO - na základě záměru města pronajmout a
propachtovat nemovité věci v k. ú. Svatý Kopeček (budova na hřišti, hřiště a parkovací
plocha) byla komise Radou města Olomouce požádána o vyjádření k doručeným nabídkám.
KMČ vydává následující stanovisko:
„Obě nabídky splňují představy KMČ o využití objektů (budova, hřiště, parkoviště).
Vhodnost předkládaných nabídek a způsob realizace komise městské části nemůže posoudit.
K tomu jsou oprávněni odborní pracovníci MmOl, kteří budou uzavírat smlouvy. Komise
městské části má pouze poradní hlas.“
Dokončená výstavba dětského hřiště – žádáme velké i malé návštěvníky nově postaveného
dětského hřiště, aby dodržovali návštěvní řád a především nevstupovali se psy a jinými zvířaty
na hrací plochu. Děkujeme panu Milanu Andrysovi, Petru Pudilovi a Františku Prášilovi za
vyrobení laviček. Dohledem nad dětským hřištěm byl pověřen občan Petr Pudil bydlící v
bezprostřední blízkosti tohoto hřiště.
Rozšíření stanoviště tříděného odpadu – na základě požadavků občanů požádá KMČ č. 25
Odbor životního prostředí, Oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí o rozšíření
o 1 ks nádoby na plast a 1 ks nádoby na papír na stanovišti tříděného odpadu na ulici
Holubova – u základní školy.
Ulice K hájence - nevyhovující povrch komunikace – po ukončení prací na vybudování
kanalizační sítě nebyla dána do původního stavu uvedená komunikace. Žádáme o opravu této
komunikace.
Kanalizační vpusti – po dohodě s TSMO proběhne v naší městské části kontrola a čištění
kanalizačních vpustí.
19. akademické mistrovství světa v orientačním běhu – ve dnech 10. – 14. 8. 2014
proběhnou v Olomouci a okolí závody v orientačním běhu. Jedna z etap tohoto závodu se
poběží i v naší městské části, konkrétně ve čtvrtek 14. 8.

Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 1. 9. 2014 od 19:00 hodin
Zapsala: Marta Čapková
1.

