Zápis z jednání KMČ č. 25 Olomouc - Svatý Kopeček

ze dne 7.9.2015
Přítomni:

Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Prášil František ml., Valuš Stanislav,
Zvěř Evžen.

Hosté:
Mudr. Vladislav Raclavský, pan Jiři Valihrach , ing. Radomír Habáň – ředitel
Zoo Olomouc.
Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.
• Jubilanti v srpnu – v měsíci srpnu oslavili své životní jubileum paní Alena Zinková,
Milada Lachová, Marta Benešová, Marie Ševčíková a páni Jan Nedělník, Jan Bouchal a
Jaroslav Lenert. Gratulujeme.

• Návrh zadání dopravní studie „Parkování na Svatém Kopečku“- KMČ Svatý Kopeček
informuje obyvatele Sv. Kopečka, že společně s odborem koncepce a rozvoje MMOl začala
společně pracovat na zadání návrhu dopravní studie „Parkování na Svatém Kopečku“, která
by měla ukázat možné řešení dlouhodobé problematiky s parkováním na Sv. Kopečku.
Připomínáme, že minulý rok se uskutečnil průzkum názorů obyvatel Sv. Kopečka. Výsledky
tohoto průzkumu budou podkladem k zadání této studie. Autorem tohoto průzkumu je Mudr.
Vladislav Raclavký s kterým KMČ nadále spolupracuje. V průběhu zpracování studie bude
KMČ Sv. Kopeček společně s odborem KaR průběžně spolupracovat v tzv. výrobních
výborech se zhotovitelem studie. O postupu budou obyvatelé Sv. Kopečka průběžně
informování. Výsledky studie budou následně veřejně projednány.
V souvislosti s projednávanou problematikou parkování na Svatém Kopečku navštívil schůzi
KMČ p. ing. Radomír Habáň ředitel Zoo Olomouc. Pan ing. Habáň konstatoval, že si je
vědom velkého zatížení místních obyvatel dopravou směřující do Zoo Olomouc a je
připraven se účastnit při řešení této společné problematiky ve spolupráci s KMČ Svatý
Kopeček. KMČ tuto aktivitu vítá.

• Plán investic 2016 - Svatý Kopeček- KMČ Svatý Kopeček zařadila po společném
projednání a odsouhlasení požadavků do plánu investic pro rok 2016 následující akce:
A/realizace staveb
1/ Realizace nové zastávky MHD u restaurace U Macků.
Stávající zastávka je umístěna na velice rizikovém úseku (při objíždění stojícího autobusu
velké nebezpečí přímé čelní kolize) již zde byla šetřena dopravní nehoda. Jedná se o jedno z
nejnebezpečnějších míst na Svatém Kopečku.

2/ Realizace nových chodníků na ulici Dvorského
Jedná se o úseky ulice Dvorského od Dvorského vily v obou směrech, kde jsou chodci
nuceni vcházet na komunikaci a jsou vystaveni velkému riziku kolize s automobilem.
Poslední měření rychlosti ukázalo, že některé automobily přesahují rychlost
přes 130km/h!!!!!!
3/ Oprava opěrné zdi a schodů u hospice
Stav opěrné zdi se v průběhu času zhoršuje.
B/ projektová příprava
1/ Projektová příprava navazující na investiční záměr: „Budova Křičkova 4“ u
fotbalového hřiště Svatý Kopeček
2/ Projektová příprava„ Chodníky Dvorského ulice“
3/ Projektová příprava „Chodníky Radíkovská ulice“

Chybějící chodník nutí chodce vcházet do vozovky (rizikové situace)
• Plán údržby 2016- KMČ zařadila do plánu údržby na rok 2016 opravu protékajícího
stavidla na spodním rybníku (Radíkovská ulice).
Dále upozorňujeme na neustálé znečišťováni vody ve spodním rybníku přitékající vodou ze
směru od horního rybníka. Potrubí spojující oba rybníky prochází ulicemi Šeříkova,
Darwinova . Jedná se o dešťovou kanalizaci nikoliv splaškovou. Proto je toto potrubí vedeno
do spodního rybníka. K odvádění splašků z domácností je určena kanalizace splašková.
KMČ žádá o monitoring tohoto potrubí a zjištění původu znečištění.
• Budova Křičkova 4 u fotbalového hřiště- KMČ informuje, že v současné době probíhá
zpracování investičního záměru na využití budovy Křičkova 4 pro potřeby obyvatel Sv.
Kopečka. KMČ se bude účastnit tzv. výrobního výboru. O výsledku budeme informovat.
• Sokol Svatý Kopeček- příspěvek- KMČ odsouhlasila žádost o příspěvek na občerstvení
na akci pořádanou pro děti Sokolem Svatý Kopeček pod názvem „Vskok do nového školního
roku“ ve výši 1000,-Kč.
• Mobilní aplikace „Svatý Kopeček“- obyvatel Svatého Kopečka pan Jiří Valihrach
informoval KMČ, že vytvořil speciální aplikaci „Svatý Kopeček“ pro chytré mobilní telefony.
Tato aplikace je určená pro obyvatele Sv. Kopečka a návštěvníky Sv. Kopečka. Přínosem
této aplikace je větší informovanost obyvatel pomocí mobilu o pořádaných akcí našich
spolků, zápisech KMČ, nabídek místních restaurací, jízdní řád, počasí a další aktuality naší
místní části. Aplikaci si můžete stáhnout zdarma na :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev360444.app392789

• Návrší Jana Pavla II - oznamujeme obyvatelům Svatého Kopečka, že dne 8.9.2015 byla
slavnostně přejmenována část Sadového náměstí na Návrší Jana Pavla II u příležitosti
dvacátého výročí návštěvy papeže Jana Pavla II na Svatém Kopečku.
Přejmenování se týká jen prostoru před bazilikou, kolem schodů a nejbližší okolí.
• Dřevorubecké závody 2015- informujeme obyvatele Svatého Kopečka, že dne 19.9.2015
se konají dřevorubecké závody na fotbalovém hřišti na Svatém Kopečku. Začátek je v 10
hodin. Vstup zdarma.
• Romská pouť 2015- dále informujeme, že dne 19.9.2015 od 10 hodin se uskuteční
sedmnáctá romská pouť v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

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 5.10.2015 od 19:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno ve 20:50 hodin.
Zapsal: František Prášil

