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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  KMČ č. 25  OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 
ZE DNE 07. 07. 2014 

 

Přítomni: Ambrož Radek, Čapková Aneta, Čapková Marta, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek  Stanislav, 
Jaroš Jiří, Macků Ondřej, Prášil František ml., Zvěř Evžen 
Nepřítomni: Bránka Karel, Ing. Ticháček Vít 
Hosté:  Valihrach Jiří 
 

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin: 
 

 Omluva – předsedkyně KMČ se omlouvá za pozdní vypracování zápisu z červnové schůze 
komise, které bylo způsobeno velkým pracovním vytížením v tomto měsíci. Oba zápisy jak 
z červnového, tak z červencového jednání, budou zaslány a vyvěšeny společně v nejkratší 
možné době. 

 Jubilanti v červnu - v měsíci červnu oslavili své životní jubileum paní Ludmila Zendulková, 
pan Zdeněk Toman a pan Jaroslav Rusek. 

 Vyvěšení moravské vlajky – v den příchodu slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a 
Metoděje, patronů  Moravy, vyvěsila KMČ na budovu detašovaného pracoviště MmOl 
moravskou vlajku. KMČ č. 25 se tak připojila k pátému ročníku vlajkové iniciativy  Moravské 
národní obce.  V rámci propagace moravského národního dědictví se této iniciativy zúčastnilo 
více jak 760 moravských obcí. 

 Plán oprav na rok 2014 – realizace požadovaných oprav proběhne s největší 
pravděpodobností v měsíci srpnu s výjimkou zhotovení 2 ks dlážděných prahů na ulici 
Radíkovská – odbočka k hřišti. Této realizaci musí předcházet zpracování projektové 
dokumentace. Vlastní vybudování případne až na rok 2015. 

 Odpověď MmOl na podnět k prošetření neudržovaného pozemku v místě vyhořelého 
objektu bývalého kulturního domu – Ing. Černý informoval přítomné o odpovědi MmOl, 
odboru životního prostředí. Z výše uvedeného odboru bylo sděleno, že při místním šetření 
nebylo shledáno žádné porušení právních norem ze strany majitele uvedeného pozemku. „To, 
že majitel nechal na něm vyrůst stromy a keře je čistě jeho soukromá věc a z hlediska zákona 
je legální.“ 

 Výstavba dětského hřiště – v současné době probíhají dokončovací práce na dětském hřišti.  
Poděkování panu Petru Pudilovi za pokácení stromů.  

 Provozní doba pošty na Sv. Kopečku – prázdninová provozní doba na zdejší provozovně 
pošty se nemění s výjimkou 11. 08. – 29. 08, kdy bude otevřeno pouze dopoledne od 8.00 do 
12.00 hod. 

 Vydání publikace ke 150 letům vzniku obce Svatý Kopeček – ve spolupráci s Mgr. 
Miroslavou Titzovou a panem Nedělníkem bude pod záštitou KMČ vydána brožurka 
připomínající vznik samostatné obce Svatý Kopeček.  

 Prezentace spolků na prázdné vývěsce – KMČ osloví spolky působící na Svatém Kopečku 
a nabídne možnost prezentace na vývěsce v naší městské části. Jednotlivé spolky a 
organizace se budou střídat v určitém časovém intervalu. 

 Iniciativa Ing. Černého – vzhledem k blížícímu se termínu komunálních voleb provedl 
místopředseda KMČ Ing. Černý průzkum mezi předsedy ostatních KMČ. Z uvedeného 
průzkumu vyplývá, že ostatní komise městských částí podporují návrh Ing. Černého setkat se 
s kandidáty politických stran na téma představa spolupráce s KMČ. 

 Informace o vývoji „Nového centra Sv. Kopečka“ – pan Jiří Valihrach informoval přítomné 
členy, že ve věci nového centra Sv. Kopečka nebylo dosud Radou města Olomouce 
rozhodnuto. Dle jeho informací by mělo dojít k posunu po jednání RMO dne 14. 07. 2014. 
KMČ projekt pana Valihracha aktuálně podpořila. Tato podpora bude doručena na zmíněné 
zasedání RMO dne 14. 07. 2014. 

 Změna termínu srpnového jednání KMČ – vzhledem k dovoleným se srpnová schůze KMČ 
bude konat 11. 8. 2014 v 19.00 hodin. 

 
 
Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 11. 8. 2014 od 19:00 hodin 
Zapsala: Marta Čapková 


