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 4.6.2018
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.

Hosté:

PaedDr. Olga Němcová, MBA; Bc. Marcela Vetešníková

III.

Schválení minulého zápisu

Bez připomínek.

Jubilanti v květnu
V květnu oslavili své životní jubileum paní Martina Chládková, pan Bedřich Hanák,
František Prášil a Vladimír Římský. Gratulujeme.

IV.

Projednávané body

● PaedDr. Olga Němcová, MBA – paní doktorka se nás přišla zeptat, zda víme o
soukromém záměru vybudovat parkoviště s dětským hřištěm na území louky mezi
parkovištěm u ZOO a domy na ulici Pod hvězdou, který má být ze strany města Olomouce
podporován. Za KMČ o podobné aktivitě nevíme, ale budeme se informovat na Odboru
koncepce a rozvoje, zda o nějaké aktivitě na tomto území, v soukromém vlastnictví sester
premonstrátek, vědí.
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● Stížnosti na klienty Domova sv. Anežky

– na KMČ se obrátili obyvatelé Svatého
Kopečka ve věci zvyšujícího se počtu „návštěvníků“ klientů domova sv. Anežky na Svatém
Kopečku, kdy se někteří z nich pokoušeli “ověřit” přístupnost některých nemovitostí právě na
území Svatého Kopečka. Znečišťují Sadové náměstí, zabydlují se pod veřejnou zelení na
území bytovek a v lese a v neposlední řadě znepříjemňují turistům návštěvu poutního místa.
Bohužel stížností na klienty Domova sv. Anežky a jejich „známé“, kteří za nimi přijíždějí,
stoupá, viz. minulý zápis.
S paní ředitelkou Charity bylo dohodnuto, že v těchto případech máme všechny
nepříjemnosti oznámit a situaci ihned řešit.
Pokusíme se na příští jednání KMČ, 2.7. 2018 v místnosti nad poštou, svolat jak zástupce
Charity, tak města.

Tímto zveme všechny občany, kteří mají obdobné zkušenosti, aby se zúčastnili
a přispěli tak k věcné diskusi.

● Východní tangenta - přerušení spojnice mezi Chválkovicemi a Samotiškami –
petici, aby Rada města Olomouce zřídila pracovní komisi, která se začne zabývat řešením,
jak zachovat silnici na Svatý Kopeček, můžete podepsat na svatokopecké poště a také v
Restauraci U Macků.

● Letní omezení provozu pošty na Svatém Kopečku – tak jako každý rok, dojde i
letos k omezení provozních hodin svatokopecké pošty.

Ve dnech 20.7. - 3.8. a 20.8.- 31.8. bude mít pošta otevřeno pouze dopoledne od
8:00 do 12:00 hod.

● Prodejna potravin na Svatém Kopečku – pokud vám jakýkoliv sortiment v prodejně
na Svatém Kopečku chybí, nestyďte se to říct novým provozovatelům.
Začínají a rádi si nechají poradit.

● Svatokopecké HODY 2018 – KMČ děkujeme všem občanům za hojnou účast
nejen na páteční hodové zábavě, ale i na sobotním rodinném dni a nedělním
průvodu. Zvláštní poděkování patří všem dobrovolníkům, SRPŠ Sv. Kopeček,
Hodovému výboru, kteří pomohli vše připravit a nachystat.

Ještě jednou velký dík, hody se povedly, těšíme se na další rok.
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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 2.7.2018 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou.

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