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 14.5.2018
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., Zvěř Evžen.

Nepřítomni:

Valuš Stanislav.

Host:

Mgr. Lenka Linhartová (SocioFactor s.r.o.)

III.

Schválení minulého zápisu

Bez připomínek.

Jubilanti v dubnu
V dubnu oslavili své životní jubileum paní Zdeňka Heřmánková, Jarmila Wagnerová,
Milena Kapounová, pan Evžen Ulman, Jaroslav Obkráčil, Ivan Krejčí a František Brablík.
Gratulujeme.

IV.

Projednávané body

● Host Mgr. Lenka Linhartová -

Mgr. Linhartová zpracovává pro město Olomouc
výzkum “Rodinná politika na místní úrovni ve městě Olomouc”.
Členové KMČ Svatý Kopeček absolvovali společnou diskusi na výše uvedené téma.
Z diskuse vyplynulo, že na Svatém Kopečku, mimo jiné, je největším problémem chybějící
kulturně -společenský prostor pro setkávání obyvatel, rodin s dětmi, a pod., a to hlavně
v zimních měsících.
Výsledkem těchto setkání (diskusí) bude výzkumná zpráva, která svými náměty přispěje
k dalšímu směřování rodinné politiky města. Výzkum bude zakončen SWOT analýzou.
Komise městských částí byly vybrány do výzkumu i z toho důvodu, že jsou mezičlánkem
mezi městem a jeho obyvateli, a na úrovni městských částí mohou být více rozpoznatelné a
koncentrované potřeby olomouckých rodin.
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● Plán výstavby nové zastávky Svatý Kopeček - Bazilika, směr Olomouc –
Rada města Olomouce schválila zařadit na příští rok realizaci nové zastávky Sv. Kopeček Bazilika v místě bývalé požární zbrojnice. Bohužel byla schválena jen verze pro krátké
autobusy (12metrů), čímž by došlo ke zrušení využití kloubových autobusů na Svatý
Kopeček a tím ke snížení kapacity MHD a znamenalo by více aut na Svatý Kopeček.
KMČ dlouhodobě požaduje vybudování zastávky pro kloubové autobusy, což je v souladu
se schválenou studií Parkování na Svatém Kopečku, která byla projednána s obyvateli
Svatého Kopečka.
Dále je plánována výstavba nové zastávky Sv. Kopeček - ZOO (směr Olomouc), kde se
počítá s výstavbou zastávky i pro kloubové autobusy (!).
Výstavbu této zastávky jako zástupci KMČ podpoříme, realizace krátké zastávky Bazilika je
nekoncepční, a proto budeme žádat RMO o přehodnocení svého rozhodnutí.
Připomínáme RMO, že situace s parkováním návštěvníků na Svatém Kopečku je
neudržitelná a další navýšení počtu parkujících automobilů je již nepřijatelné!!

● Východní tangenta - přerušení spojnice mezi Chválkovicemi a Samotiškami –
NPU je nakloněn k vybudování nadjezdu, díky kterému by nedošlo k přerušení staletími
prověřené spojnice mezi městem Olomoucí a Samotiškami. Zástupci města ale k tomuto
tématu odmítají jakkoliv reagovat. Proto vznikla petice, ve které žádáme, jako zástupci všech
dotčených Komisí městských částí Svatý Kopeček, Lošov, Radíkov, Droždín a Chválkovice,
za podpory starosty Samotišek o obnovu jednání k tomuto tématu.
Petici bude možno podepsat na poště na Svatém Kopečku.

● Domov sv. Anežky – ze strany Charity Olomouc, zřizovatele Domova sv. Anežky v
areálu Norbertina, nám bylo přislíbeno, že nebude docházet k nepříjemnostem ze strany
jejich klientů. Bohužel se hromadí stížnosti na konzumaci alkoholu v místech
“pod boudkami” a v okolí sousoší sv. Jána a k znečišťováni okolí.
Vzniklou situaci budeme řešit jak se zástupci Charity, tak i se zástupci Městské policie.

● Nákup lavic na sezení pro potřeby KMČ a spolků – zástupci KMČ schválili nákup
dalších 17 „pivních setů“ (stůl + 2 lavice) z rozpočtu KMČ.
Sety budou sloužit k potřebám KMČ. Poprvé se na ně budete moci posadit na
Svatokopeckých hodech konaných na fotbalovém hřišti ve dnech 1. - 3.6.2018.
Hlasování: Pro 6 ze 6 zástupců KMČ.

● Budova Křičkova – budova byla osazena alarmem a dvěma el. obvody, které budou
sloužit pro potřeby KMČ a pořádání venkovních společenských akcí.

● Svatokopecké HODY 2018 – srdečně zveme všechny obyvatele i přespolní na
Svatokopecké hody. Akci jsme letos rozšířili na všechny dny. Začínáme v pátek Hodovou
zábavou, v sobotu přijďte i s dětmi na Rodinné hodové odpoledne zakončené Letním kinem
a v neděli ráno se již tradičně koná Hodový průvod.

● Podpora SRPŠ Sv. Kopeček – v rámci svatokopeckých hodů pořádá SPRŠ výše
zmíněné rodinné odpoledne zakončené promítáním letního kina. Zástupci SRPŠ se na nás
obrátili se žádostí o podporu z rozpočtu KMČ na zakoupení licence k promítanému snímku.
S podporou souhlasíme.
Hlasování: Pro 6 ze 6 zástupců KMČ.
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● Oprava povrchu ulice K Hájence – Rada města Olomouce neschválila náš
požadavek na dofinancování opravy vozovky ulice K Hájence, která je velmi exponovaná
hlavně návštěvníky ZOO. Dojde tak k opravě pouze 76 metrů vozovky z rozpočtu KMČ
(na víc nám letos rozpočet nevyjde), zbylých 46 metrů zařadíme do plánu oprav na příští rok.
K opravě by mělo dojít v průběhu května-června.
Víc k tomuto stavu snad nemusíme dodávat…

● Chodník Dvorského – podle průběžných informací probíhá příprava projektové
dokumentace pro stavební povolení. K výstavbě chodníku na začátku obce, o který zástupci
KMČ žádají již více než 20 let, by tak mohlo dojít v září.

● Chybějící odpadkové koše a naklánějící se lampy veřejného osvětlení –
budeme kontaktovat TSMO k osazení chybějících odpadkových košů v místě osazení
nových laviček a stolů pod kaštany v místě pod boudkami. Stejně tak žádáme o opravu
nakloněných lamp v ulici K Hájence.

● Poděkování panu Dokoupilovi – Děkujeme tímto panu Josefu Dokoupilovi,
který z vlastní iniciativy vyzdobil pomník na Sadovém Náměstí.

V.

Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

VI.

Závěr

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:37 hod.

Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční
dne 4.6.2018 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou.

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

Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

● Plán výstavby nové zastávky Svatý Kopeček - Bazilika, směr Olomouc –
Rada města Olomouce schválila zařadit na příští rok realizaci nové zastávky Sv. Kopeček Bazilika v části bývalé požární zbrojnice. Bohužel byla schválena jen verze pro krátké
autobusy (12metrů), čímž by došlo ke zrušení využití kloubových autobusů na Svatý
Kopeček a tím ke snížení kapacity MHD a znamenalo by více aut na Svatý Kopeček.
KMČ dlouhodobě požaduje vybudování zastávky pro kloubové autobusy což je v souladu
se schválenou studií Parkování na Svatém Kopečku, která byla projednána s obyvateli
Svatého Kopečka.
Dále je plánována výstavba nové zastávky Sv. Kopeček - ZOO (směr Olomouc), kde se
počítá s výstavbou zastávky i pro kloubové autobusy (!).
Výstavbu této zastávky jako zástupci KMČ podpoříme, realizace krátké zastávky Bazilika je
nekoncepční a proto budeme žádat RMO o přehodnocení svého rozhodnutí.
Připomínáme RMO, že situace s parkováním návštěvníků na Svatém Kopečku je
neudržitelná a další navýšení počtu parkujících automobilů je již nepřijatelné.

● Domov sv. Anežky – ze strany Charity Olomouc, zřizovatele Domova sv. Anežky v
areálu Norbertina, nám bylo přislíbeno, že nebude docházet k nepříjemnostem ze strany
jejich klientů. Bohužel se hromadí stížnosti na konzumaci alkoholu v místech
“pod boudkami” a v okolí sousoší sv. Jána a k znečišťováni daného území.
Vzniklou situaci budeme řešit jak se zástupci Charity, tak i se zástupci Městské policie.

● Chybějící odpadkové koše a naklánějící se lampy veřejného osvětlení –
budeme kontaktovat TSMO k osazení chybějících odpadkových košů v místě osazení
nových laviček a stolů pod kaštany v místě pod boudkami. Stejně tak žádáme o opravu
nakloněných lamp v ulici K Hájence.
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