
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 1.8.2016 
 

 
 
Přítomni:         Ambrož Radek, Ing. Černý Stanislav, Prášil František ml., Zvěř Evžen. 

 
Nepřítomni:     Dvorská Prekop Hana, Jeřábek Stanislav, Valuš Stanislav. 
 
 
 
Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.  
 
 
 
● Jubilanti v červenci: v červenci oslavili své životní jubileum paní Jana Krejčová, Zdeňka 

Bouchalová a pan Stanislav Dosoudil. Gratulujeme. 
 
 
 
●  Opravy komunikací - členové KMČ schválili a odeslali požadavek na opravu živičného 

povrchu na ulici Kovařovicova (od ulice Dvorského směr ke školce). 

 
● Úprava zastávky Sv. Kopeček Zoo směr Olomouc - KMČ se připojila k žádosti 

obyvatelky Sv. Kopečka na opravu - (úpravu) autobusové zastávky pro snadnější nástup 
vozíčkářů do autobusu. Úprava zastávky by měla proběhnout v průběhu září. 
Kompletní rekonstrukce by se měla uskutečnit v dalších letech. 
 
● Investiční akce Svatý Kopeček 2017- návrh pro odbor investic - KMČ Svatý Kopeček 

se dohodla zařadit do investičních akcí na rok 2017 realizaci chodníků na ulici Dvorského od 
Dvorského vily po bývalou SŠ (levá strana od Olomouce) a chodník od Dvorského 12 po 
křižovatku Kovařovicova (pravá strana od Olomouce) 
Dále byla do realizací zařazena výstavba nové autobusové zastávky u hospice (náhrada za 
stávající nevhodně umístěnou zastávku v komunikaci-směr Olomouc) 
V oblasti projekční přípravy je navrhnuto pokračování v projektové přípravě na budově 
Křičkova 4 a vybudování chybějícího chodníku mezi restaurací U Macků po zastávku MHD 
bazilika směr od Olomouce. 
 
●Místní šetření „Trafačka“ ulice K Hájence – dne 11.8.2016 se uskuteční místní šetření 

umístění nové trafostanice. Letáky již rozneseny. 
 
● Ořez suchých větví - na základě žádosti obyvatel byl zaslaný požadavek (na ŽP) na ořez 

suchých větví v ulici Menšíkova a na ulici Dvorského (keř v zeleném pásu + náletové dřeviny 
v zídce) u zastávky MHD směr Olomouc. Ořez má proběhnout na přelomu srpna a září. 
 
● Zamokřená část pozemku na fotbalovém hřišti - KMČ upozorňuje na zamokřený 

pozemek v části fotbalového hřiště od fotbalové branky po vjezdovou bránu. Při 
dlouhotrvajících deštích zde vzniká vodní plocha, která může podmáčet kořeny blízkých 
topolů a v případě následného silného větru může dojít k pádu stromu (v minulosti již k pádu 
došlo). KMČ navrhuje tuto plochu kvalitně odvodnit. 
 



● Finanční příspěvek na společenskou akci - KMČ Svatý Kopeček schválila finanční 
příspěvek ve výši 6000,- Kč na společenskou akci „Dřevorubecké závody 2016“. Příspěvek 
je určen na úhradu hudební produkce, která je součástí programu dřevorubeckých závodů. 
Vstup na tuto akci je zdarma. Hlasování: pro 4 ze 4 přítomných. 
 
● Svatokopecká ročenka 2015 – v průběhu srpna se uskuteční roznos ročenky 2015 do 

všech poštovních schránek na Svatém Kopečku. V případě, že ročenku neobdržíte, 
kontaktujte KMČ Svatý Kopeček.  
 
 

Pořádané akce na Svatém Kopečku: 
 
 
● Dřevorubecké závody 2016 - dne 10.9.2016 se od 10:00 hod. uskuteční v areálu 

fotbalového hřiště na Svatém Kopečku a přilehlém parkovišti „Dřevorubecké závody 2016“ 
Pozvánky a program na tuto akci vám budou doručeny obvyklým způsobem. Vstup zdarma. 
 
 
● „Vskok do nového školního roku“-  Sokol Svatý Kopeček pořádá dne 10.9.2016 od 

14:00 hod. na „Sokoláku“ akci pro děti a rodiče pod názvem „Vskok do nového školního 
roku“. Srdečně zvou pořadatelé. 
 
 
● Koncert „Mistři staré hudby“- Matice svatokopecká pořádá za podpory senátora Martina 
Tesaříka v sobotu dne 10. září 2016 v 17 hodin ve svatokopecké bazilice benefiční koncert 
„Mistři staré hudby“. V podání Václava Hudečka (housle) a Martina Hrocha (cembalo) zazní 
skladby významných světových i našich skladatelů. Výtěžek  ze vstupného bude věnován 
naší farnosti jako příspěvek na pořízení nového ambonu do baziliky. 
Vstupné základní je 70,- Kč, snížené - pro seniory a studující starší 12let - 35,- Kč, děti do 12 
let a osoby ZTP vstup zdarma.  
Vstupenky budou k prodeji 30 minut před zahájením koncertu na místě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●  Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 5.9.2016 od 19:00 hodin.  

 
 
 Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin.  
 
 

                           Zapsal: František Prášil 
 
 

 

 


