ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 05. 01. 2015
Přítomni: Ambrož Radek, 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.
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Jubilanti v prosinci – v měsíci prosinci oslavili své životní jubileum paní Eva Grauerová, pan
Vladimír Doležel a pánové František Titz a Josef Suchánek.
Informace o schůzce na Odboru ŽP – členové komise Ing. Černý Stanislav a Zvěř Evžen se
dne 19. 12. 2014 zúčastnili schůzky, která se týkala kontroly přihlášených nemovitostí.
Seznam zcela neodpovídal realitě. Odbor ŽP plánuje v letošním roce tuto kontrolu dokončit a
následně vyzvat ty občany, kteří nejsou připojení ke kanalizační síti, aby prokázali, jakým
způsobem likvidují odpad.
Ulice Pod Hvězdou – občané ulice Pod Hvězdou si stěžují, že v místech u „lesácké bytovky“
nerespektují nákladní auta zákaz stání, jezdí se přes obrubníky a ničí se zeleň. Jelikož komise
nemá v této věci žádné kompetence, žádáme pracovnici detašovaného pracoviště
o předání této stížnosti příslušného odboru.
Komunikace mezi ulicí Dvorského x Holubova – komise žádá o zásyp dlažebních kostek,
které jsou vlivem dešťů stále více vymílány.
Ulice K Hájence – komise opětovně žádá opravu této komunikace, která nebyla po ukončení
prací na vybudování kanalizační sítě dána do původního stavu.
Instalace jízdenkového automatu – z důvodu vysoké návštěvnosti, zejména v letních
měsících, žádá komise nainstalovat jízdenkový automat také na zastávku Svatý Kopeček,
ZOO směr Olomouc.
Nádoby na psí exkrementy – komise žádá o další instalaci nádob na psí exkrementy na ulici
Petra Křičky a u ZOO.
Budova, hřiště, parkoviště - komise požádá o schůzku s vedením města, která se bude týkat
problému budovy na hřišti, hřiště a parkoviště.
Dopis k problematice parkování a výzva k jednání – členové komise schválili dopis
novému složení představitelů města Olomouce, ve kterém seznamují s výsledky podzimního
průzkumu obyvatel k otázce problematiky parkování v naší městské části společně s výzvou
k jednání.
Fond oprav 2015
zpomalovací prahy na ulici Radíkovská
realizace zpevněné plochy na zeleném pásu vedoucí od zastávky autobusu Svatý Kopeček,
ZOO směr od Olomouce na ulici U Ovčačky (v tomto místě velká frekvence lidí z autobusu, lidí
z parkoviště, lidi jdoucí vynášející tříděný odpad). Zpevněná plocha by byla vhodná i
z hlediska bezpečnosti, lidé jsou nuceni vstupovat do komunikace
pokračování v osazování nových obrubníků a opravy chodníků během roku

Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 2. 2. 2015 od 19:00 hodin
Zapsala: Marta Čapková
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