
1. 

 

ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  KMČ č. 25  OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 
ZE DNE 02. 02. 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. 
 
 
 
 
 
 

 Jubilanti v lednu – v měsíci lednu oslavili své životní jubileum paní Milada Řeháková, pan 
Karel Robenek a paní Alenka Doleželová.  

 Informace o setkání s představiteli RMO – schůzka představitelů RMO, na jejímž programu 
bude projednání problematiky parkování na Svatém Kopečku a budovy, hřiště a parkoviště se 
uskuteční 2. 3. 2015 od 19:00 na pravidelném jednání KMČ. Vzhledem k předání informací a 
materiálů v této věci, má komise zájem o schůzku s pověřeným náměstkem ještě před tímto 
datem. 

 Návrh jarních sběrových sobot – komise obdržela důvodovou zprávu a návrh termínů 
jarních sběrových sobot. Komise souhlasí s navrhovanými termíny jarních sběrových sobot. 
Sběrová sobota v naší městské části se uskuteční 30. 5. 2015. Upozorňujeme na 
neudržovaná stanoviště tříděného odpadu zejména na parkovací ploše u restaurace Fojtství a 
na ulici Holubova u hřbitova. Žádáme o úklid okolo kontejnerů.  

 Nabídka na vypracování projektu zpomalovacích prahů na ulici Radíkovská – členové 
komise souhlasí s předloženou nabídkou firmy SD+DEO projekt na vypracování projektu 
zpomalovacích prahů na ulici Radíkovská – spojnice s ulicí P. Křičky. Uvedená nabídka bude 
přeposlána na Odbor vnějších vztahů k zadání objednávky. 

 Digitální hodiny – komise zaslala žádost o zaslání nabídky na digitální hodiny s přepínáním 
data a teploty, který má zájem umístit na budovu detašovaného pracoviště MmOl v naší 
městské části. 

 Devastace místního lesa – návštěvníci a občané Svatého Kopečka si stěžují na situaci 
v přilehlých lesích. Těžká technika devastuje lesní cesty, nedodržuje se zákaz vjezdu, jezdí 
zde čtyřkolky a ohrožují ty, kteří si do lesa vyšli za odpočinkem nebo sportovat. Komise tyto 
stížnosti předá Lesní správě Šternberk.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 2. 3. 2015 od 19:00 hodin 
Zapsala: Marta Čapková  

 


