Komise městské části č. 25 Olomouc - Svatý Kopeček
Sadové náměstí č. 7, 772 00 Olomouc

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ze dne 3.4.2017
I.

Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.

II.

Prezence členů KMČ

Přítomni:

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

Nepřítomni:

Mgr. Dvorská Prekop Hana.

III.

Schválení minulého zápisu

Bez připomínek.

Jubilanti v březnu
V březnu oslavily své životní jubileum paní Libuše Svobodová, Anna Hilšerová, Elfrída
Macková a Naděžda Veselá. Gratulujeme.

IV.

Projednávané body

● Nový návrh na využití budovy Křičkova 4 –

schůzi KMČ předcházelo projednání
nového návrhu na využití budovy Křičkova 4.
Jednání se zúčastnili náměstek primátora PhDr. Pavel Urbášek, dále vedoucí odborů MmOl.
školství, evropských projektů a investic, ředitel ZŠ Svatý Kopeček, předseda SRPŠ Svatý
Kopeček a několik obyvatel Svatého Kopečka.
Přítomní byli rámcově seznámení s návrhem na vybudování dvou oddělení mateřské školky
a zázemí ve vrchní části budovy Křičkova 4. Spodní část by dle návrhu sloužila pro potřeby
KMČ Svatý Kopeček.
Po seznámení s novým návrhem proběhla diskuse, kde členové KMČ a přítomní obyvatelé
zkonstatovali, že vybudování dvou oddělení MŠ ve vrchním patře budovy by zcela
znemožnilo vybudovat společenský sál, který dlouhodobě požaduje KMČ a obyvatelé
Svatého Kopečka. Návrh dále počítá s vybudováním venkovního zázemí (zahrady) pro MŠ.
V této souvislosti KMČ upozorňuje, že venkovní část areálu využívá sportovní klub malé
kopané SK Kopeček a to již několik desítek let.
KMČ Svatý Kopeček se primárně nebrání spolupráci se ZŠ Svatý Kopeček využít budovu
Křičkova 4 pro potřeby KMČ a ZŠ za předpokladu, že bude respektován IZ na vybudování
společenského sálu ve 2.N.P. a zachování malého hřiště a zázemí pro SK Kopeček.
KMČ děkuje všem za jejich účast na jednání. O dalším postupu vás budeme informovat.
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● Sběrová sobota 2017-

KMČ informuje obyvatele Svatého Kopečka, že dne 29.4.2017
od 8:00 do 13:00 hod. na parkovišti u restaurace Fojtství se uskuteční sběrová sobota.
Připomínáme, že sběrová sobota je na Svatém Kopečku pouze jednou za rok.

● Žádost o finanční příspěvek- KMČ Svatý Kopeček obdržela od Matice svatokopecké
žádost o finanční příspěvek ve výši 4000,-Kč na společenskou akci „Oslavy sv. Martina“,
která se uskuteční 11. listopadu 2017. Součásti akce je příjezd sv. Martina na bílém koni.
Částka bude použita na zapůjčení koně.
KMČ s žádostí souhlasí.

Hlasování: pro 6 ze 6.

● Havarijní stav zídky-jednání-

předseda KMČ Svatý Kopeček projednal společně s p.
náměstkem primátora Mgr. Žáčkem problematiku havarijního stavu zídky u autobusové
zastávky „Bazilika“ na Svatém Kopečku. Pan náměstek byl seznámen s havarijním stavem
zídky a s nutností její opravy s důvodu zřícení na přilehlý chodník (riziko úrazu chodců).
V dané věci byla přislíbena oprava.
Dalším bodem jednání byla i realizace nové zastávky u „Hospicu“ a to z důvodu nevhodného
umístění současné zastávky „Bazilika“ směr Olomouc, která způsobuje krizové situace při
předjíždění stojícího autobusu.
Tato problematika bude projednána s Odborem koncepce a rozvoje a následně RMO.
KMČ považuje realizaci této zastávky za důležitou z důvodu bezpečnosti.

● Chodníky Dvorského-

zástupci KMČ, odboru investic, projekční kanceláře, Sus a
obyvatel Dvorského ulice se účastnili jednání („výrobního výboru“) ve věci realizace
projektové dokumentace (DUR) na výstavbu chodníků na příjezdu na Svatý Kopeček.
O dalším postupu budeme informovat.

● Oprava stavidla rybníka Radíkovská ulice-

informujeme obyvatele Svatého
Kopečka, že z důvodu opravy stavidla na rybníku na Radíkovské ulici byl rybník vypuštěn
Českým rybářským svazem. V průběhu měsíce května bude provedena oprava stavidla a
údržba rybníka.

● Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny- informujeme obyvatele
Svatého Kopečka, že dne 9.5.2017 od 7:30 do 17:00 hod. bude přerušena dodávka
elektrické energie na Svatém Kopečku a to v těchto ulicích (viz příloha).

● Výměna řidičských průkazů- informujeme

obyvatele o výměně řidičských průkazů.
Zkontrolujte si platnost Vašeho řidičského průkazu (viz příloha).
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V.

Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

VI.

Závěr

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:00 hod.

Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční
dne 15.5.2017 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou.

Zapsal a schválil: František Prášil
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Příloha:
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