
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 5.12.2016 
 

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

 
Nepřítomni:     Ambrož Radek, Dvorská Prekop Hana, Valuš Stanislav. 
 
 
 
Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.  
 
 
 

● Jubilanti v listopadu: v listopadu oslavily své životní jubileum paní Zdeňka 

Procházková, Emilie Koutná, Zdenka Bryksová a Miloslava Dostálová. Gratulujeme. 
 

● Svatokopecká ročenka 2016 -   KMČ Svatý Kopeček společně se spolky na Sv. 

Kopečku zahájí přípravu Svatokopecké ročenky 2016. Budeme rádi i za příspěvky od vás, 
obyvatel Svatého Kopečka, které se týkají naší lokality nebo historie Sv. Kopečka, fotky atd. 
Všem, kteří by se chtěli zapojit do tvorby naší společné ročenky předem děkujeme. 
 

● Opravy Svatý Kopeček 2016 – Ing. Černý odevzdal zápis o odevzdání a převzetí díla 

v následujícím rozsahu:  
 

1. Holubova nad hřbitovem - oprava překopu (živice). 
2. Dvorského naproti č. 31- předláždění chodníku. 
3. Dvorského u BUS bazilika- úprava zeleného pásu. 
4. Radíkovská- oprava recyklátem. 
5. Kovařovicova- oprava části komunikace směrem k MŠ. 

  
Jednotlivé akce byly realizovány z peněz určených pro KMČ Svatý Kopeček na opravy 
chodníků a komunikací (300 000,- Kč). 
Opravy byly dokončeny řádně a v rozsahu požadavků KMČ. 
 

● Termíny svozu papíru a plastu v roce 2017- „Třídím přímo doma“ - KMČ 

přeposílá obyvatelům Svatého Kopečka, kteří třídí papír a plast do svých nádob, termíny 
svozu v roce 2017.  
Ostatním, kteří zatím nejsou zapojeni do třídění plastu a papíru do svých nádob 
připomínáme, že v případě zájmu mají možnost si objednat tyto nádoby na mailové adrese 
plachy@tsmo.cz nebo na KMČ Svatý Kopeček. Termíny svozů a informace jsou v příloze. 
 
 

● Termíny svozu BIO na Svatém Kopečku – poslední svoz bio nádob na Svatém 

Kopečku v roce 2016 se uskuteční dne 23.12.2016. 
Následný svoz BIO bude dne 20.1.2017 a 17.2.2017 (omezený svoz 1x za měsíc) 
První svoz ve 14 ti-denním intervalu začíná 17.3.2017. 
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● Plán jednání KMČ Svatý Kopeček v roce 2017 – jednání KMČ bude probíhat vždy 

v pondělí od 19:00 hodin v prostorách detašovaného pracoviště MmOl. (nad poštou). 

Termíny jednání KMČ Svatý Kopeček v roce 2017 jsou následující: 

9. ledna, 6. února, 6. března, 3. dubna, 15. května, 5. června, 

3. července, 7. srpna, 4. září, 2. října, 6. listopadu, 4. prosince. 

 

 
Připomínáme obyvatelům Svatého Kopečka, že je k dispozici emailová adresa na 
KMČ Svatý Kopeček, kam mohou zasílat své návrhy, připomínky, hlášení závad 
apod. 

 

kmc25@seznam.cz 

 
K dispozici jsou i internetové stránky, spravované Statutárním městem Olomouc, kde 
jsou všechny informace ohledně naší městské části, včetně zápisů z jednání KMČ, 
ročenky a další informace: 

 

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-
kopecek 

 
Dále je k dispozici i mobilní aplikace „Svatý Kopeček“ - určená pro obyvatele Sv. 
Kopečka přes mobilní telefon. Aplikaci si můžete stáhnout zdarma na: 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev360444.app392

789 
 
 

a facebook o dění na Svatém Kopečku - spolkové, společenské, sportovní a další akce a 
informace, zápisy KMČ atd. 

 

https://www.facebook.com/centrumkopecka/ 
a navazující webové stránky 

http://centrumkopecka.cz/ 
 
 
 

● Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 9.1.2017 od 19:00 hodin. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin. 
 
 
                                                                                                  Zapsal: František Prášil  
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KMČ Svatý Kopeček děkuje Vám, 

obyvatelům Svatého Kopečka za zájem     

o dění na Svatém Kopečku, za Vaši 

aktivitu, za připomínky a náměty, za účast 

na veřejných schůzích, místních 

projednáních a společenských akcích 

uskutečněných letos na Svatém Kopečku  

a těší se na Váš zájem i v roce 2017. 

 

Přejeme příjemné prožití vánočních 

svátků a vše nejlepší do nového roku 

2017. 
 

 

 

 
 

 



Termíny svozu papíru a plastu v roce 2017 
Svatý Kopeček- 240 l nádoby 

„Třídím přímo doma“ 

PAPÍR PLAST 
1.svoz 3.1.2017 Liché úterý 1.svoz 17.1.2017 Liché úterý 

2.svoz 31.1.2017 Liché úterý 2.svoz 14.2.2017 Liché úterý 

3.svoz 28.2.2017 Liché úterý 3.svoz 14.3.2017 Liché úterý 

4.svoz 28.3.2017 Liché úterý 4.svoz 11.4.2017 Liché úterý 

5.svoz 25.4.2017 Liché úterý 5.svoz 9.5.2017 Liché úterý 

6.svoz 23.5.2017 Liché úterý 6.svoz 6.6.2017 Liché úterý 

7.svoz 20.6.2017 Liché úterý 7.svoz 4.7.2017 Liché úterý 

8.svoz 18.7.2017 Liché úterý 8.svoz 1.8.2017 Liché úterý 

9.svoz 15.8.2017 Liché úterý 9.svoz 29.8.2017 Liché úterý 

10.svoz 12.9.2017 Liché úterý 10.svoz 26.9.2017 Liché úterý 

11.svoz 10.10.2017 Liché úterý 11.svoz 24.10.2017 Liché úterý 

12.svoz 7.11.2017 Liché úterý 12.svoz 21.11.2017 Liché úterý 

13.svoz 5.12.2017 Liché úterý 13.svoz 19.12.2017 Liché úterý 
 

 

 

Informace pro obyvatele Svatého Kopečka: 
Obyvatelé Svatého Kopečka, kteří zatím nemají nádoby na plast nebo papír a 

chtěli by se zapojit do projektu „Třídím přímo doma“ mají možnost si 

objednat nádoby na plast nebo papír nebo obě na mailové adrese 

plachy@tsmo.cz 

 

 

Rovněž můžete kontaktovat KMČ Svatý Kopeček na kmc25@seznam.cz nebo 

na tel.: 736 729 767 (p. Fr. Prášil) 

 

 

Termíny svozů jsou i na: 

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek 

 

 

S pozdravem KMČ Svatý Kopeček 
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