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 8.1.2018
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., Valuš Stanislav, Zvěř Evžen.

Hosté:

Ludmila Gottwaldová, DiS., ředitelka olomoucké Charity,
obyvatelé Sv. Kopečka (prezenční listina).

III.

Schválení minulého zápisu

Bez připomínek.

Jubilanti v prosinci
V prosinci oslavili své životní jubileum paní Aloisie Prášilová a pan Pavel Bartů.
Gratulujeme.

IV.

Projednávané body

● Domov sv. Anežky – domov pro nemocné a opuštěné – veřejné setkání
Jednání KMČ předcházelo veřejné setkání, na kterém objasnila ředitelka olomoucké charity,
paní Ludmila Gottwaldová, všem zúčastněným občanům záměr zřízení domova pro
nemocné a opuštěné v prostorách svatokopeckého Norbertina.
Děkujeme všem zájemcům za účast.

KMČ Svatý Kopeček sděluje obyvatelům Sv. Kopečka, že v případě jakýchkoliv
problémů spojených s provozem domova, se neváhejte obrátit na zástupce
KMČ Sv. Kopeček.

● Lavičky a stoly – Sadové náměstí „pod kaštany“
Při plánované opravě zídky u hospice došlo k odstranění laviček a stolů „pod kaštany“.
Na žádost KMČ by mělo dojít k obnově náhradou lavicemi a stoly podobného rázu.
Osazení je nyní konzultováno s Odborem městských komunikací a MHD,
oddělení dopravních opatření a mobiliáře a se zástupci památkové péče.
Po schválení dojde k obnově stolů a laviček.
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● Rozpočet KMČ Svatý Kopeček v roce 2018
KMČ Svatý Kopeček má pro rok 2018 k dispozici finanční rámec v hodnotě 150 000 Kč z
rozpočtu města, kterým může podpořit spolkovou a kulturní činnost na Svatém Kopečku.

KMČ Sv. Kopeček počítá s organizací a podporou následujících
akcí a spolků:
Svatokopecké Hody a zábava 2018, Retro párty, Svatokopecká ročenka 2017, příspěvek pro
Sokol Svatý Kopeček-Dětský den, Dřevorubecké závody 2018, Díkuvzdání za plody země a
lidské práce, Letní kino, Klub seniorů- zájezd,
Matice svatokopecká, ZŠ Svatý Kopeček aj. (podle dalších případných požadavků)
KMČ dále plánuje nákup dalších lavic na sezení („pivní sety“), které budou určeny na
venkovní společenské akce pořádané na Sv. Kopečku.
I v letošním roce je k dispozici částka 300 000 Kč na nutné opravy komunikací a chodníků na
Svatém Kopečku.
Předběžně je plánována oprava živičného povrchu komunikace v ulici K Hájence.

● Doporučení k vydání publikace-paní Jana Krejčová
Obyvatelka Sv. Kopečka, paní Jana Krejčová, dokončuje publikaci: „Místa naděje na Svatém
Kopečku u Olomouce. Krypty, hřbitovy aj. pohřebiště a osoby tam pohřbené“.
Komise městské části doporučuje podpořit vydání publikace.
Žádost o podporu jsme poslali k rukám náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška.
Hlasování: pro 7 z 7.

● Ohňostroje na Svatém Kopečku
Na základě stížností obyvatel Svatého Kopečka na časté provozování ohňostrojů v naší
městské části navrhuje člen KMČ Sv. Kopeček, Ing. Černý, sepsat petici
k omezení (regulaci) používání ohňostrojů v městské části Sv. Kopeček.
Vzhledem k tomu, že na území statutárního města Olomouce není v současné době
vyhláška regulující používání zábavné pyrotechniky (statutární město Olomouc mělo
naposledy vyhlášku na regulaci pyrotechniky v roce 1998, kdy byla zrušena a nyní lze
postupovat pouze podle vyhlášky o nočním klidu), jeví se sepsání petice jako jediná
možnost, která by mohla přispět k vydání vyhlášky na regulaci pyrotechniky na území
statutárního města Olomouce tzn. i na území naší městské části Svatý Kopeček.
O dalších krocích vás budeme informovat.

● Prořez stromů v areálu fotbalového hřiště
KMČ Svatý Kopeček upozorňuje na velké množství suchých větví na stromech v areálu
fotbalového hřiště na Svatém Kopečku, kdy při velkém větru tyto větve padají na zem a hrozí
zde riziko úrazu. KMČ tímto žádá o provedení prořezu těchto stromů.
V důsledku silného větru dále žádáme o kontrolu a prořez nalomených větví stromů
v ulicích Svatého Kopečka.
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V.

Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

Viz. příloha.

VI.

Závěr

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:50 hod

Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční
dne 5.2.2018 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

● Prořez stromů v areálu fotbalového hřiště a kontrola stromů v ulicích
KMČ Svatý Kopeček upozorňuje na velké množství suchých větví na stromech v areálu
fotbalového hřiště na Svatém Kopečku, kdy při velkém větru tyto větve padají na zem a hrozí
zde riziko úrazu. KMČ tímto žádá o provedení prořezu těchto stromů.
V důsledku silného větru dále žádáme o kontrolu a prořez nalomených větví stromů
v ulicích Svatého Kopečka.

● Ohňostroje na Svatém Kopečku
Na základě stížností obyvatel Svatého Kopečka na časté provozování ohňostrojů v naší
městské části navrhuje člen KMČ Sv. Kopeček, Ing. Černý, sepsat petici
k omezení (regulaci) používání ohňostrojů v městské části Sv. Kopeček.
Vzhledem k tomu, že na území statutárního města Olomouce není v současné době
vyhláška regulující používání zábavné pyrotechniky (statutární město Olomouc mělo
naposledy vyhlášku na regulaci pyrotechniky v roce 1998, kdy byla zrušena a nyní lze
postupovat pouze podle vyhlášky o nočním klidu), jeví se sepsání petice jako jediná
možnost, která by mohla přispět k vydání vyhlášky na regulaci pyrotechniky na území
statutárního města Olomouce tzn. i na území naší městské části Svatý Kopeček.
O dalších krocích vás budeme informovat.

● 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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