ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 01. 09. 2014
Přítomni: Ambrož Radek, Bránka Karel, Čapková Aneta, Čapková Marta, Ing. Černý
Stanislav, Jeřábek Stanislav, Prášil František ml. Zvěř Evžen
Nepřítomni: Ing. Ticháček Vít
Hosté: MUDr. Vladislav Raclavský
Jednání bylo zahájeno v 19:00 hodin:
















Jubilanti v měsíci srpnu – životní jubileum oslavili pan František Zatloukal, paní
Pavla Brablíková, paní Karin Hilšerová a pan Stanislav Zdařil
Jmenování nového člena KMČ – na jednání RMO dne 18. 08. 2014 byl novým
členem komise jmenován pan František Prášil.
Průzkum názorů na parkování – na zářijové jednání komise se dostavil občan
Svatého Kopečka pan MUDr. Vladislav Raclavský, který navrhl členům komise
uspořádat před komunálními volbami průzkum mezi obyvateli Svatého Kopečka na
jejich pohled týkající se parkování v naší městské části. Svůj názor by občané
vyjádřili formou dotazníku, který by předali v pátek dne 26. 9. 2014 od 16:00 do 19:00
hod. v budově detašovaného pracoviště na Sadovém náměstí č. 7. Členové s tímto
návrhem souhlasí.
Publikace ke 150. výročí zřízení obce Svatý Kopeček – publikaci bylo již přiděleno
ISBN, dokončují se poslední úpravy a v průběhu září by měla jít do tisku. Následně
bude členy komise roznášena do schránek.
Zájem o vydání další knihy o obci Svatém Kopečku – na KMČ se obrátil Mgr.
Jakub Huška z Katedry historie FF UP Olomouc s nabídkou vydání knihy o životě
svatokopeckých spolků a politických organizací od vzniku obce. Komise nemá
námitek. Mgr. Huškovi budou předány kontakty na občany Sv. Kopečka, kteří
dlouhodobě zpracovávají a zajímají se o dějiny Svatého Kopečka nebo jejichž
předkové byli členy některých organizací působících na Sv. Kopečku. Termín vydání
knihy je koncem roku 2015.
Práce v rámci fondu oprav – v měsíci srpnu měly být započaty práce v rámci fondu
oprav. Do dnešního dne zatím započaty nebyly. Dotazem na příslušné pracovníky
TSMO a. s. bude zjištěn důvod zpoždění a termín realizace těchto zakázek.
Dlážděné prahy na ulici Radíkovská – na základě dotazu na Odboru dopravy u
vedoucí Ing. Motyčkové bylo zjištěno, že ve věci naší žádosti o zhotovení 2 ks
dlážděných prahů na ulici Radíkovská, které komise (vzhledem k dostavěnému
dětskému hřišti v tomto místě) žádá z důvodu bezpečnosti dětí, nebyl zatím zadán
požadavek na projektovou dokumentaci a celou věci musí komise řešit s Mgr.
Puhačem, vedoucím Oddělení KMČ a DP z Odboru vnějších vztahů a informací.
Vyvrácená dopravní značka – na ulici Radíkovská, v místě vstupu na dětské hřiště,
je delší dobu vyvrácená dopravní značka dej přednost v jízdě. Komise žádá Odbor
dopravy o uvedení do původního stavu.
Finanční příspěvek T. J. Sokol Svatý Kopeček – komise souhlasí s finančním
příspěvkem ve výši 700,-- Kč na zakoupení herních prvků, které budou využity na
dětském dni, který se koná dne 06. 09. 2014.
Odkazy na webové stránky místních spolků – pan František Prášil navrhuje, aby
na stránkách města Olomouce, v sekci komisí městských částí byly uvedeny odkazy
na webové stránky místních spolků, s čímž ostatní členové souhlasí. Tento návrh
bude postupně realizován.
Digitální měřič času a teploty s datumem – komise má zájem o instalaci měřiče
času, teploty a data na budově detašovaného pracoviště, na ulici Sadové náměstí č.
7.



Zákaz vstupu se psy na dětské hřiště – komise opětovně upozorňuje, že dle
návštěvního řádu není dovoleno vstupovat se psy a jinými zvířaty na dětské hřiště.

Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 06. 10. 2014 od 19:00
Zapsala: Marta Čapková

