ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ze dne 3.8.2015
Přítomni:

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

Hosté:

pan J. Dostálek- obyvatel Sv. Kopečka.

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.
• Jubilanti v červenci – v měsíci červenci oslavili své životní jubileum paní Květoslava
Bačíková, Zdenka Ryšánková, Filoména Vláčilová a pan Jaroslav Urbančík. Gratulujeme.
• Vybudování chodníku Dvorského ul. - na KMČ Sv. Kopeček se obrátil obyvatel Sv.
Kopečka pan J. Dostálek ul. Dvorského 12 s žádostí o vybudování chodníku směr Sv.
Kopeček v délce cca. 35m. KMČ zařadí tuto žádost do plánu investic 2016. Jedná se o jedno
z nebezpečných míst na Sv. Kopečku pro chodce. Není zde vybudován chodník ani z jedné
strany komunikace. Na tuto skutečnost KMČ upozorňuje již dlouhodobě. Je to pro chodce
opravdu kritické místo. Pan Dostálek dále žádá o umístění radaru před příjezdem na Svatý
Kopeček od Olomouce z důvodu překračování povolené rychlosti. KMČ se v této věci obrátí
na MPO.
• Investiční akce 2016 - KMČ se shodla na zařazení do investičních akcí vybudování
nových chybějících chodníků. Jedná se o tyto chodníky:
Projektová příprava:
-

-

Dvorského ulice – úsek od Dvorského vily po bývalou střední školu.
Dvorského ulice – úsek od Dvorského 12 po křižovatku Kovařovicova (od Olomouce)
Dvorského ulice – úsek od restaurace U Macků po zastávku Bazilika směr Sv.
Kopeček.
Radíkovská ulice - úsek od zastávky ZOO Sv. Kopeček po křižovatku ul. Křičkova.
Výše uvedené úseky patří ke kritickým a nebezpečným pro chodce, kteří nemají jinou
možnost než vstoupit do vozovky (velké riziko kolize)
Propojovací chodníček mezi zastávkou ZOO Sv. Kopeček a ul. U Ovčačky.

• Dřevorubecké závody 2015 – KMČ informuje obyvatele Sv. Kopečka o konání
dřevorubeckých závodů, které se budou konat dne 19.9.2015 na Sv. Kopečku v areálu
fotbalového hřiště a parkovišti „Fojtství“. Podrobné informace budou vyvěšeny.
• Obecní rozhlas - KMČ byla upozorněna na chybějící obecní rozhlas v ulici Šeříkova a na
přerušené vedení k obecnímu rozhlasu na ulici Menšíkova.
• Naučná stezka - Ing. Černý upozornil na špatný stav informačních tabulí „Naučná stezka
Svatý Kopeček“ v lokalitě kolem ZOO. Informace zjistí Ing. Černý.

• Separovaný odpad - KMČ žádá o přidání kontejneru na sklo - stanoviště „U Kameňa“
a kontejneru na tetrapaky - stanoviště „Fojtství“.
• Informační webové stránky Svatého Kopečka - KMČ Svatý Kopeček plánuje založit
informační webové stránky pro obyvatele Svatého Kopečka, kde budou informace, týkající se
naší místní části, možností prezentace našich spolků, plánovaných kulturních,
společenských, sportovních a jiných akcí, zápisů KMČ, zajímavostí nebo různých rubrik
z naší části a další příspěvky. O dalším vývoji vás budeme informovat.
Připomínáme obyvatelům Svatého Kopečka, že mají k dispozici emailovou adresu na KMČ
Svatý Kopeček, kam mohou zasílat své návrhy, připomínky, hlášení závad apod:
kmc25@seznam.cz
K dispozici jsou i internetové stránky, spravované Statutárním městem Olomouc, kde jsou
všechny informace ohledně naší městské části, včetně zápisů z jednání KMČ, ročenky a
další informace:
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek



Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 7.9.2015 od 19:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno ve 20:40 hodin.
Zapsal: František Prášil

