ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ze dne 2.5.2016

Přítomni:

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

Hosté: paní Hana Prekop Dvorská.

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.
● Jubilanti v dubnu – v dubnu oslavila své životní jubileum paní Karla Sedláčková.
Gratulujeme.
● Zájemce o členství v KMČ Svatý Kopeček- jednání KMČ se jako host zúčastnila paní
Hana Prekop Dvorská s žádostí o členství v KMČ. Členové KMČ s žádostí souhlasí a
navrhují jmenovat paní Hanu Prokop Dvorskou členkou KMČ Svatý Kopeček.
Souběžně oznámil člen KMČ pan Karel Bránka ukončení jeho členství v KMČ Svatý
Kopeček. Obě žádosti budou odeslány na OVVI, oddělení KMČ.
● Setkání předsedů KMČ- 25.4.2016 se uskutečnilo setkání předsedů KMČ s vedením
statutárního města Olomouce, vedoucími odborů MMOl a s představiteli akciových a
příspěvkových společností města a Městské policie Olomouc.
● Oprava stavidla rybníku- Radíkovská- v květnu se uskuteční schůzka, týkající se opravy
protékajícího stavidla rybníku na Radíkovské ulici.(p. Brázdová, odbor majetkoprávní)
● Plánovaná zastávka U Macků- projekt- drobná úprava- na KMČ Svatý Kopeček se
obrátila projekční firma, realizující projekt na přesun zastávky bazilika směr Olomouc,
s drobnou úpravou projektu spočívající ve zvětšení příjezdu do Hospice na Svatém Kopečku.
KMČ Svatý Kopeček nemá k předložené změně PD připomínek.
KMČ Svatý Kopeček dále připomíná požadavek na přemístění jízdenkového automatu ze
současného místa k nově plánované zastávce MHD
(požadavek ve vyjádření z 17.2.2014).
KMČ nově požaduje upravit PD zastávky pro potřebu zastavení kloubových autobusů,
které se plánují nasadit na linkách na Svatý Kopeček
(Studie parkování na Svatém Kopečku- projednáváno s odborem koncepce a rozvoje).
V rovině úvahy, posouzení, diskuse KMČ pokládá otázku, zda na místo plánovaného "místa
pro přecházení pro chodce" nebude vhodnější raději vybudovat "přechod pro chodce."

● „Studie parkování na Svatém Kopečku“ veřejné projednání - KMČ Svatý Kopeček
informuje obyvatele Svatého Kopečka, že v průběhu měsíce června se uskuteční veřejné
projednání zpracované „Studie parkování na Svatém Kopečku“.
Termín projednání je stanoven na 16.6.2016 (čtvrtek) v 18:00 hod. na detašovaném
pracovišti MmOl. na Svatém Kopečku (nad poštou). Termín projednání bude vyvěšen na
vývěsce a vyhlášen v místním rozhlase.

● Hody Svatý Kopeček 2016 - srdečně zveme obyvatele Svatého Kopečka a okolí na hody
na Svatém Kopečku, které se budou konat dne 5.6.2016. Pozvánka a program budou
doručeny do vašich schránek, vyvěšeny ve vývěsce a vyhlášeny v místním rozhlase.
Dále Vás zveme na „Svatokopeckou hodovou zábavu 2016“, která se uskuteční dne
3.6.2016 v restauraci U Macků od 19:30 hod. Vstup zdarma.
(za fin. přispění KMČ Svatý Kopeček)

Pozvánky na obě akce v příloze.
Těšíme se na Vaší účast.

● Finanční příspěvky na kulturní a společenské akce na Svatém Kopečku- KMČ Svatý
Kopeček projednala a odsouhlasila (hlasovalo všech 7 členů) finanční příspěvky na
následující akce:
1) Hody Svatý Kopeček 2016 – hudba v hodovém průvodu cca 8000,- Kč, krojepůjčovné cca 3500,-Kč, květiny, pozvánky apod. cca 3500,-Kč, hodová zábavakapela 7000,-Kč
(hlasování: pro 5, proti 2)
2) Sokol Svatý Kopeček- „ generálka Dětského dne“- 1000,- Kč

(hlasování: pro 7)

3) Akce „Noc kostelů“ Svatý Kopeček 2016“, která se uskuteční dne 10.6.2016 příspěvek na svozový autobus po půlnoci pro účastníky- 1650,- Kč
(hlasování: pro 4, proti 3)
KMČ dále odsouhlasila zaslanou nabídku na tisk „Svatokopecké ročenky 2015“ v ceně
11200,- Kč (Papír tisk)

● Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 6.6.2016 od 19:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno ve 20:50 hodin.

Zapsal: František Prášil

