ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ze dne 7.12.2015
Přítomni:

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

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.

• Jubilanti v listopadu – v listopadu tohoto roku neslavili své životní jubileum žádní jubilanti.
• Svatokopecká ročenka 2015 - KMČ Svatý Kopeček společně se spolky na Sv. Kopečku
připravuje Svatokopeckou ročenku 2015.
• Opravy Sv. Kopeček 2015 – Ing. Černý odevzdal zápis o odevzdání a převzetí díla
v následujícím rozsahu: - chodník Dvorského u BUS Bazilika
- oprava živičné komunikace K Hájence
- oprava živice u kanalizační vpusti ul. Radíkovská
Opravy byly řádně dokončeny v rozsahu požadavků KMČ.
• Výsadba stromků - u dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště byly vysazeny čtyři
stromky (kultivar habru-sloupovitý tvar).
• Územní studie „Parkování na Sv. Kopečku u Olomouce“- KMČ Sv. Kopeček se
zúčastnila jednání na tzv. „výrobním výboru“ na odboru koncepce a rozvoje ve věci
parkování na Sv. Kopečku společně se zástupci OKR, SNO a.s., Zoo Olomouc, DPMO,
odboru dopravy a odborným zpracovatelem studie. Společně s KMČ se jednání zúčastnil i
obyvatel Sv. Kopečka MUDr. Vladislav Raclavský (organizátor průzkumu o parkování na Sv.
Kopečku 2014). Obsahem jednání bylo předání informací o naší části, návrhy možných
okruhů řešení, obsazenosti parkovišť, složení návštěvnosti, obsazenost MHD, rezidentní
karty, dodržování zákazu vjezdu, sjednocení parkovného, parkování mimo obec atd. Další
jednání je plánováno na leden 2016, kde budou již projednávány konkrétní návrhy na řešení
parkování na Sv. Kopečku. O dalším postupu vás budeme informovat.
KMČ Svatý Kopeček tímto děkuje MUDr. Vladislavu Raclavskému za jeho aktivitu a
spolupráci při řešení problematiky parkování na Svatém Kopečku.
• Kanalizační přípojky - KMČ Svatý Kopeček byla informována odborem životního
prostředí, oddělení vodního hospodářství MmOl, že v naší městské části Svatý Kopeček
bude probíhat kontrola nemovitostí, které nejsou připojeny na splaškovou kanalizaci.
Majitelé těchto nemovitostí budou vyzváni odborem životního prostředí k předložení dokladů
o vývozu svých žump. KMČ Svatý Kopeček bude o jednotlivých výzvách informována.
V případě vašich dotazů kontaktujte KMČ.

• Mimořádný svoz komunálního odpadu 6.1.2016- informujeme obyvatele Svatého
Kopečka, že dne 6.1.2016 se uskuteční mimořádný svoz komunálního odpadu (popelnice).
Následný svoz proběhne již podle standartního harmonogramu t.j. 13.1.2016, 27.1.2016 atd.
(vždy sudý týden- středa) viz. leták v příloze.
• Plán jednání KMČ č. 25 v roce 2016 – jednání komise bude probíhat vždy v pondělí od
19:00 hodin v prostorách Detašovaného pracoviště MmOl. (nad poštou).
Termíny jednání KMČ Svatý Kopeček jsou následující:







4. ledna
1. února
7. března
4. dubna
2. května
6. června








11. července
1. srpna
5. září
3. října
7. listopadu
5. prosince

KMČ Svatý Kopeček děkuje Vám obyvatelům Svatého
Kopečka za Váš zájem na dění na Svatém Kopečku, za
Vaše připomínky, náměty a účast na společných akcích
uskutečněných v letošním roce na Svatém Kopečku.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší
do nového roku 2016.

Připomínáme obyvatelům Svatého Kopečka, že mají k dispozici emailovou adresu na KMČ
Svatý Kopeček, kam mohou zasílat své návrhy, připomínky, hlášení závad a pod:

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
Dále je k dispozici i mobilní aplikace „Svatý Kopeček“ - určená pro obyvatele Sv. Kopečka
přes mobilní telefon. Aplikaci si můžete stáhnout zdarma na:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev360444.app392789

a facebook o dění na Svatém Kopečku - spolkové, společenské, sportovní a další akce a
informace, zápisy KMČ atd.

https://www.facebook.com/centrumkopecka/
a navazující webové stránky

http://centrumkopecka.cz/



Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 4.1.2016 od 19:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno ve 19:45 hodin.

Zapsal: František Prášil

Informace
Informujeme obyvatele Svatého
Kopečka,

že dne 6.1.2016 se uskuteční
mimořádný svoz komunálního
odpadu (popelnice).
Následný svoz proběhne již podle standartního
harmonogramu t.j. 13.1.2016, 27.1.2016 atd.
(vždy sudý týden-středa)

KMČ Svatý Kopeček
.

