ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ze dne 7.11.2016
Přítomni: Ambrož Radek, Dvorská Prekop Hana, Ing. Černý Stanislav, Prášil František ml.,
Jeřábek Stanislav, Valuš Stanislav, Zvěř Evžen.
Hosté:

Bc. Miloslav Novotný-předseda klubu 1.FC Olomouc, Ondrej Macků-SK Kopeček

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.

● Jubilanti v říjnu: v říjnu tohoto roku neslavili své životní jubileum žádní jubilanti.
● Bc. Miloslav Novotný- předseda ženského fotbalového klubu 1.FC Olomouc přišel
představit žádost o pronajmutí fotbalového hřiště na Svatém Kopečku. 1.FC Olomouc hraje
2.celostátní ligu, celkem má 90 členů vč. mládežníků a je momentálně v pronájmu na hřišti
v Hodolanech. Do budoucna však chtějí své vlastní hřiště pro zápasy a trénink.
Chtěli by pronajmout fotbalové hřiště (celou plochu) na Svatém Kopečku a v budově zřídit
šatny s tím, že by mohlo sloužit nejen klubu, ale i svatokopeckým fotbalistům, škole a
občanům Svatého Kopečka.
KMČ Svatý Kopeček bere tuto žádost na vědomí.
● „Budova Křičkova 4“ - na základě předchozího jednání a dohody se uskuteční dne
18.11.2016 na olomoucké radnici jednání o dalším postupu v řešení problematiky „Budova
Křičkova 4“. Jednání se zúčastní náměstci primátora RNDr. Ladislav Šnevajs, PhDr. Pavel
Urbášek, Mgr. Filip Žáček, ředitel ZŠ Svatý Kopeček Mgr. Jan Kolisko a zástupci KMČ Svatý
Kopeček. Ke společnému jednání byli pozváni i zástupci 1.FC Olomouc.
O průběhu jednání a dalším postupu vás budeme informovat.
● Schůzka členů KMČ Droždín, Lošov, Radíkov a Sv. Kopeček-13.10.2016 – na schůzce
proběhla debata ohledně společných problémů zmíněných městských částí. Na setkání se
řešila problematika sběrových sobot. Bylo navrhnuto, aby velkoobjemové kontejnery na
bioodpad byly přistaveny jak na jaře tak i na podzim.
Účastníci schůzky se dohodli na pravidelných společných jednání všech čtyř KMČ.
● Setkání předsedů KMČ se zástupci města – v prosinci se uskuteční pravidelné setkání
předsedů KMČ se zástupci města a detašovaných pracovišť.
● Radar a zrcadlo na Dvorského ulici - na základě objednávky KMČ Svatý Kopeček
(OVVI) bude dne 7.11.2016 na ulici Dvorského (směr Olomouc) osazen permanentní radar,
který bude dohlížet nad rychlost řidičů v tomto úseku. Zrcadlo, které má zlepšit vyjíždění
automobilů obyvatel na ulici Dvorského v zatáčce bylo osazeno již 5.11.2016.
KMČ tímto děkuje všem řidičům, kteří dodržují v tomto úseku (a nejen v tomto) povolenou
rychlost.

● Nové chodníky Dvorského ulice – informujeme obyvatele Sv. Kopečka, že v současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Chodníky –
Dvorského ulice, Svatý Kopeček“. O dalším postupu budeme informovat.
● Oprava povrchu ul. Kovařovicova – z finančních prostředků KMČ Svatý Kopeček na rok
2016 byla realizována oprava části ulice Kovařovicova. Zbývající část bude dokončena v
roce 2017.
● Zastávka MHD ZOO směr Olomouc – na základě požadavku obyvatelky Sv. Kopečka
paní Přikrylové byla zastávka MHD Svatý Kopeček ZOO směr Olomouc přizpůsobena tak,
aby byla vhodná i pro nastupování vozíčkářů.
Děkujeme za iniciativu paní Přikrylové a odboru MHD a TSMO za realizaci úpravy.
KMČ Svatý Kopeček v této souvislosti bude usilovat o vybudování na místo stávající zcela
novou zastávku, která bude splňovat jak potřebu bezbariérového přístupu pro vozíčkáře, tak i
nutnost prodloužit zastávku pro kloubové autobusy, které začaly jezdit v letošním roce.
● Držák na vlajky – dne 14.10.2016 byl ve spolupráci s SNO a.s. namontován držák na
vlajky na budovu detašovaného pracoviště (pošty) a byly zakoupeny vlajky ČR a EU.
● Havarijní stav zídky u zastávky Sv. Kopeček, Bazilika směr Olomouc – KMČ Svatý
Kopeček opakovaně upozorňuje na havarijní stav zídky, jejíž sloupy se naklání a
z podezdívky vypadávají kameny. Připomínáme, že kolem této zídky přicházejí obyvatelé
(návštěvníci) k zastávce MHD.
Je nutná její oprava, zeď je prorostlá nálety a v případě pádu zídky hrozí riziko úrazu.
● Stavidlo dolního rybníka, Radíkovská ulice – KMČ připomíná, že dosud nebyla dle
našich žádostí provedena oprava stavidla dolního rybníka. Nově upozorňujeme dále na
nutnost opravy podélné strany rybníka (dlážděný opěrný obklad břehu).
Problematiku budeme řešit s odborem majetkoprávním.
● Nádoba na tetrapaky – na stanovišti tříděných odpadů na parkovišti u ZOO byla na
základě připomínky obyvatele doplněna chybějící nádoba na tetrapaky.

● Příští jednání KMČ č. 25 se bude konat dne 5. 12. 2016 od 19:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin.

Zapsala: Hanka Prekop Dvorská
Schválil: František Prášil

