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 2.10.2017
I.

Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.

II.

Prezence členů KMČ

Přítomni:

Ambrož Radek, Mgr. Dvorská Prekop Hana, Ing. Černý Stanislav,
Jeřábek Stanislav, Prášil František ml., Zvěř Evžen.

Nepřítomni: Valuš Stanislav.
Hosté:

III.

paní Bc. Jitka Lučanová, infocentrum OVVI.

Schválení minulého zápisu

Bez připomínek.

Jubilanti v září
V září oslavili své životní jubileum paní Marie Mičíková, MuDr. Jitřenka Venháčová, Danuše
Zdráhalová, pan Jan Běhal a Stanislav Preiss. Gratulujeme.

IV.

Projednávané body

● Host Bc. Jitka Lučanová, Odbor vnějších vztahů a informací, Oddělení informační
centrum Olomouc.
Paní Lučanová představila KMČ návrh na vybudování nového informačního centra na
Svatém Kopečku. Infocentrum by bylo vybudováno v části stávajících prostor České pošty,
které jsou pro chod pošty v současné době předimenzované a pošta je nevyužívá.
Součástí návrhu je přestěhování současného detašovaného pracoviště (nad poštou) do
společných prostor plánovaného infocentra v přízemí budovy.
Výhodou tohoto spojení by byla lepší dostupnost (přízemí) a rozšíření otevírací doby.
Otevřeno by bylo přes letní sezonu celý týden, přes zimní sezonu v omezeném režimu.
Infocentrum by sloužilo jak pro návštěvníky, tak i pro obyvatele Svatého Kopečka, kde by
byla možnost informovat se o dění v Olomouci a okolí, zakoupit si například vstupenky na
kulturní akce a další.
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KMČ v této souvislosti navrhuje pořídit v informačním centru kopírku pro potřeby obyvatel.
KMČ dále navrhuje v rámci tohoto návrhu úpravu prostoru před vlastní budovou
(předzahrádka, oplocení) včetně vhodného umístění nádob na komunální odpad, které patří
k budově (uživatelům).
Návrh byl předjednán Radou města Olomouce, budeme čekat na další informace a
rozhodnutí, zda se realizace infocentra uskuteční.
Komise nemá námitek k zřízení infocentra na Svatém Kopečku, naopak bychom jej vítali,
stejně tak jako umístění více informačních cedulí o našem významném poutním místě na
území Svatého Kopečka jako takového. V současné době se toho návštěvník o něm samém
a jeho historii moc nedozví, jsou zde pouze instalovány mapy a informace o poutní stezce
Kopeček – Hostýn.

● Matice svatokopecká – koncert skupiny Spirituál Kvintet – dne 7.10.2017 se
v bazilice za hojné účasti návštěvníků konal koncert kapely Spirituál kvintet, který pořádala
Matice svatokopecká.

● Klub seniorů Svatý Kopeček – dne 13.9.2017 se uskutečnil (úspěšně) zájezd Klubu
seniorů do Litomyšle. Klub seniorů tímto děkuje KMČ za podporu.
KMČ Svatý Kopeček plánuje zařadit finanční příspěvek pro Klub seniorů do rozpočtu KMČ
i pro rok 2018.
● Týden pro rodinu – ve dnech 16.-21.10. se koná Týden pro rodinu. Kromě zlevněných
vstupů do vybraných míst, jako je ZOO, nebo Aquapark můžete v těchto dnech využít
hravých dílen, poraden pro rodiče, divadelních a muzejních workshopů pro celou rodinu aj.
Více informací na http://prorodinu.olomouc.eu/.

● Plán údržby 2018 – KMČ Svatý Kopeček žádá obyvatele o zaslání návrhů na údržbu a
opravy jak komunikací tak zeleně na Svatém Kopečku, případně dalších.
Děkujeme.

● Sáčky na psí exkrementy – na základě žádostí obyvatel a KMČ Svatý Kopeček byly v
září osazeny držáky na sáčky na psí exkrementy.

● Rybníky na Svatém Kopečku:
– spodní rybník – byla provedena oprava podélného břehu (betonový obklad) a oprava
stavidla (již je připraveno k napuštění). V současné době probíhá odstranění bahna ze dna
rybníku. Dále bude pod nátokem rybníka umístěn betonový panel, aby nedocházelo
k podemílání dna v prostoru nátoku.
Po odvezení bahna bude stavidlo uzavřeno a rybník se začne napouštět (pokud bude pršet).

– horní rybník – požadavky na údržbu byly předány na Odbor životního prostředí.
Čištění rybníka zahrne KMČ do plánu údržby pro rok 2018.
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● Východní tangenta, přerušení aleje mezi Chválkovicemi a Samotiškami –
Předsedové KMČ Chválkovice, Droždín, Svatý Kopeček, Radíkov, Lošov a starosta
Samotišek poslali na Radu města Olomouce dopis, kde žádají o přehodnocení rozhodnutí
přerušit poutní alej mezi Olomoucí a Samotiškami a vést novou objízdnou cestu kolem nově
plánované „Východní tangenty“. Dopis v příloze.
Snížila by se tak efektivita městské hromadné dopravy, musela by se zřídit nová autobusová
linka zajíždějící do Chválkovic, křižovatka na „Pile“ by znásobila svoji kapacitu – její úpravy
nejsou vzhledem k výstavbě obchodního centra možné. Je tak pravděpodobné, že řidiči
budou hledat alternativní trasy a používat k vjezdu do města nadále Chválkovickou ulici.
Dopravní komplikace by se tak vyskytovaly na obou vjezdech do města. Jako další reálná
hrozba se pak může jevit, že mnozí řidiči z obcí na severovýchodě města Bělkovice Lašťany, Jívová, Dolany, Tovéř, Bohuňovice a Samotíšky a z městských částí Olomouc Svatý Kopeček, Radíkov a Lošov budou východní tangentu zcela ignorovat a budou do
Olomouce jezdit přes obec Samotíšky a městskou část Olomouc – Droždín a dále po silnici
III/4436 k silnici I/35 do Ostravy, kde využijí vyšších kapacit komunikací a křižovatek.
Intenzita dopravy v obci Samotíšky a v městské části Olomouc - Droždín je již dnes
nadměrná a ohrožuje například docházku dětí do škol.

Podle posledních informací z Národního památkového úřadu tato odborná
organizace státní památkové péče upřednostňuje variantu přímého
plnohodnotného přemostění silnice I/46 v původní trase poutní aleje a požadují
celý záměr přepracovat.

V.

Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

Viz. příloha.

VI.

Závěr

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:30 hod

Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční
dne 6.11.2017 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou.

Zapsala: Hanka P. Dvorská
Upravil a schválil: František Prášil
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Příloha:

Souhrn požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

● Zídka u zastávky – KMČ opětovně urguje havarijní stav zídky u
zastávky Svatý Kopeček – Bazilika směr Olomouc. Hrozí zřícení zídky,
Žádáme urgentně o opravu.
!!!Technický stav zídky se stále zhoršuje!!!!
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