ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 01. 12. 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 listopadu – v listopadu tohoto roku neslavili své životní jubileum žádní jubilanti.
Příprava a podoba ročenky – vyzýváme svatokopecké spolky ke spolupráci na
Svatokopecké ročence 2014. Své krátké příspěvky o své činnosti za tento rok zasílejte na email capkovakmc25@centrum.cz.
Ořez stromů – na základě žádosti komise o ořez stromů na ulici Stanislava Menšíka bylo
Odborem životního prostředí sděleno, že finanční prostředky na tento rok byly již vyčerpány.
Nyní zadávané a požadované ořezy jsou pozastaveny do roku 2015 a budou prováděny
s čerpáním z nového rozpočtu. Na upozornění na ulomenou a zaklíněnou větev na prvním
topolu u hřiště nebylo příslušným subjektem (SNO a.s.) reagováno.
Kanalizační řád – v současné době probíhá prověřování na základě podkladů MOVO a. s.
kontrola nemovitostí, které jsou napojeny na kanalizaci a které ne. Nemovitosti jsou dále
prověřovány v archívu stavebního úřadu MmOl. Jakmile budou tyto podklady připraveny, bude
komise požádána o spolupráci a dojde k výzvě majitelů nemovitostí, aby předložili doklady o
vývozu svých žump.
Rybník ulice Radíkovská – oprava břehů nádrže ke značné spokojenosti občanů Svatého
Kopečka je dokončena. Při opravě narazili pracovníci na velkou prohlubeň, kudy unikala voda
a tuto prohlubeň vyplnili betonem. Rybník je napájen pouze vodou z dešťové kanalizace a
vody je zde méně než v minulosti. Problém malého množství vody se datuje od doby
vybudování kanalizace na Sv. Kopečku.
Fond oprav 2014 – Ing. Černý předal Zápis o odevzdání a předání díla. Opravy byly řádně
dokončeny v rozsahu požadavků komise.
Zpomalovací prahy – komise se ještě jednou zabývala návrhy na realizaci zpomalovacích
prahů a dohodla se na nejjednodušší a nejlevnější variantě a to vybudování zpomalovacích
prahů na ulici Radíkovská (spojovací komunikace s ulicí Petra Křičky). Komise zhotovení
zpomalovacích prahů požaduje zejména z důvodu bezpečnosti dětí, které navštěvují nedaleké
dětské hřiště.
Informace o posunu ve věci hřiště, parkoviště, budova – František Prášil informoval
přítomné, že dle sdělení ředitele SNO a. s. Ing. Zelenky probíhá nyní vyřizování plynové
přípojky k budově.
Upozornění na aplikaci www.lepsimisto.cz – člen KMČ č. 18 Mgr. Havran seznámil ostatní
komise s možností využívání aplikace http://www.lepsimisto.cz, která umožňuje propojení
úřadu s městskými částmi. Tato aplikace by zlepšila komunikaci i kontrolu řešení požadavků
předávaných na MmOl jednotlivými komisemi městských částí, ale i jednotlivých občanů. KMČ
doporučuje, aby se kompetentní představitelé města Olomouce zabývali možností zavedení
této aplikace, která umožňuje zlepšení komunikace mezi úřadem, komisemi městských částí a
obyvateli města Olomouce.
Plán jednání KMČ č. 25 v roce 2015 – jednání komise bude probíhat vždy v pondělí od 19:00
hodin v prostorách Detašovaného pracoviště MmOl. Termíny jsou následující:
5. 1., 2. 2., 2. 3.,13. 4., 4. 5., 1. 6., 13. 7., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12.

Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 5. 1. 2014 od 19:00 hodin
Zapsala: Marta Čapková
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