ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 4.5.2015

Přítomni:

Ambrož Radek, Bránka Karel, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Prášil
František ml., Zvěř Evžen

Hosté:

Ondřej Macků, Stanislav Valuš.

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.
• Jubilanti v dubnu – v měsíci dubnu oslavili své životní jubileum pan Zdeňek Koutný a
pan Jaromír Kolařík.
• Parkoviště „Fojtství“- KMČ informuje, že na zaslaný dopis Ing. Zelenkovi – Správa
nemovitostí Olomouc o podání informací o provozování parkoviště viz. Příloha č.1 zápisu
z 13.4. 2015 jsme zatím neobdrželi žádnou odpověď. KMČ znovu osloví v této věci SNO a.s.
a RMO.
• Sečení trávy v areálu hřiště – KMČ žádá o pravidelné sečení v areálu fotbalového hřiště
(plocha hřiště, okolí dětského hřiště a přilehlé břehy) zařazením této plochy do tzv. pasportu
sečení zelené plochy na Svatém Kopečku. Údržba zelených ploch v okolí dětského hřiště je
nutná z důvodu bezpečnosti pro děti (náletové dřeviny a bodláky jsou ostré – nebezpečí
úrazů).
• Setkání předsedů KMČ- Předseda KMČ Sv. Kopeček pan František Prášil se zúčastnil
setkání předsedů všech 27 komisí městských částí s vedením statutárního města Olomouce,
vedoucími odborů MMOl a s představiteli akciových a příspěvkových společností města a
Městské policie Olomouc.
Setkání se uskutečnilo ve středu dne 29.4.2015 v 15.30 hod. ve velkém zasedacím sále
budovy Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici číslo 10. V průběhu jednání vystoupili
zástupci města i organizací, s nimiž spolupracujeme. Kromě vzájemného seznámení šlo
zejména o stanovení společných cílů, možností a způsobů co nejúčinnější vzájemné
komunikace.
KMČ očekává, že přednesená vize pana primátora o lepší vzájemné komunikaci,
naslouchání, spolupráci a větších pravomocích pro KMČ se co nejrychleji projeví
v každodenní praxi a v rychlosti řešení daných problémů v naší místní části.
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• Sběrová sobota 30.5.2015 – připomínáme, že dne 30.5.2015 od 8-13 hod. proběhne na
parkovišti „Fojtství“ sběrová sobota. Využijte této možnosti. Tento rok je na Sv. Kopečku
pouze jedna sběrová sobota.
• Hody Svatý Kopeček 2015 – srdečně zveme obyvatele Svatého Kopečka a okolí na
hody na Svatém Kopečku, které se budou konat dne 31.5.2015. Pozvánka a program budou
doručeny do vašich schránek, vyvěšeny ve vývěsce a vyhlášeny v místním rozhlase. Těšíme
se na vaši účast.


Noví členové - KMČ žádá o rozšíření komise o pana Jiřího Jaroše, Ondřeje Macků
a Stanislava Valuše, kteří podali žádost o členství v KMČ SV. Kopeček.



Různé:
- oprava zídky „dolní hřbitov“ - i přes nahlášení závady zatím závada nebyla
odstraněna. Bude znovu osloven Ing. Kleiner- ředitel Hřbitovy Olomouc.
Zajistí člen KMČ pan Ambrož.



-

plán oprav - bude domluvena schůzka s TSMO (p. Čech ) a předány požadavky na
opravy chodníků.
Zajistí p. Ing. Černý a p. Prášil.

-

hlášení v místním rozhlasu (sběrová sobota, hody a dle potřeby).
Zajistí p.Zvěř.

-

kontejner na kov – připomínáme obyvatelům Sv. Kopečka, že mají možnost ukládat
železný odpad do kontejneru umístěného naproti detašovanému pracovišti
Sv. Kopeček. Děkujeme.

Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 1.6.2015 od 19:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno v 20:10 hodin.
Zapsal: František Prášil
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