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 9.4.2018
I.

Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.

II.

Prezence členů KMČ

Přítomni:

III.

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

Schválení minulého zápisu

Bez připomínek.

Jubilanti v březnu
V březnu oslavila své životní jubileum paní Libuška Richterová. Gratulujeme.

IV.

Projednávané body

● Svatokopecké hody 2018 - noční klid – na žádost KMČ byla schválena výjimka z
nočního klidu pro akce „Hodová zábava“(1.6.2018) a „Hodová sobota“(2.6.2018), které se
tak mohou konat na fotbalovém hřišti až do druhé hodiny ranní.
Hodový průvod se uskuteční v neděli 3.6.2018.
Ostatní akce nahlášené prostřednictvím KMČ Svatý Kopeček mají výjimku pouze do půlnoci.

● Sběrová sobota 2018 – upozorňujeme obyvatele, že se jediná sběrová sobota v
letošním roce bude konat 28. dubna od 8:00 do 13:00 na parkovišti U Fojtství.

● Budova Křičkova – v budově na hřišti byla nainstalována čidla poplachu do místností,
které jsou pod správou KMČ a slouží jako zázemí pro akce pořádané na hřišti.

● Ořez stromů – na hřišti proběhl ořez vzrostlých stromů a byla vykácena vrba na
zastávce ZOO. Pokud bude potřeba jakýkoliv zásah do zeleně ve správě města Olomouc,
neváhejte své podněty psát na https://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/
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● Zákaz vstupu do lesa – při vstupech do lesa se objevily zákazové značky.
Dodržujte zákazy, stromy jsou poničené vichřicí.

● Prodejna potravin na Svatém Kopečku – novou prodejnu připravuje nájemce
k provozu dle informací k 1.5.2018.

● Osazení laviček a stolů - Sadové nám. pod kaštany – TSMO je pověřeno osadit nové
stoly a lavice na Sadovém náměstí pod kaštany. Původní byly při opravě zídky u hospicu
odstraněny. Zatím neznáme od TSMO termín, kdy tak učiní.
KMČ by byla ráda, kdyby se to podařilo před létem.

V.

Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

VI.

Závěr

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:07 hod.

Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční
dne 14.5.2018 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou.

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