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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 6.2.2017 
 

 

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. 

 
 

III. Schválení minulého zápisu  
 
Bez připomínek. 

 
 

Jubilanti v lednu  

 
V lednu oslavili své životní jubileum paní Marie Jarošová a pan Evžen Zvěř. Gratulujeme. 
 

 
IV. Projednávané body 
 
 

● Chodník, ulice Dvorského – pokračuje příprava projektu na vybudování chodníků na 

začátku obce. V nadcházejícím období se uskuteční výrobní výbor. O termínu budeme 
obyvatele dané lokality informovat. 

 

● Žádost o vyjádření ke směně pozemků – KMČ Svatý Kopeček obdržela od Odboru 

majetkoprávního žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc. Jedná se o směnu pozemků ve vlastnictví města a manželů 
Dvořákových na parc.č. 622/1 a 622/2 o výměře celkem 36 metrů čtverečných.  Zástupci 
KMČ Svatý Kopeček se směnou souhlasí. Hlasování: pro 6 ze 6 hlasů. 
 

● Holubova ulice, jednosměrka – návrh – termín veřejného projednání návrhu 

obyvatele Holubovy ulice, na její zjednosměrnění, je určen na 6.3. 2017 v 17:00 hod. na 
detašovaném pracovišti MmOl. na Svatém Kopečku, nad poštou. Jednání se zúčastní 
zástupci Odboru koncepce a rozvoje. Zveme tímto všechny občany z dotčené oblasti, aby 
přišli vyjádřit svůj názor na daný návrh. Pozvánky budou rozneseny do poštovních schránek 
v dané lokalitě. 
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● Oprava stavidla – rybník – v současnosti je zadána veřejná zakázka na opravu 

stavidla „dolního rybníka“ na Radíkovské ulici. V březnu by měla být vybrána firma, která 
kompletně odhalí staré stavidlo, zkontroluje a zaslepí případné kaverny a osadí rybník 
novým stavidlem. 
 

● Zpomalovací prahy na ulici Křičkova a U Ovčačky – do konce dubna by měl být 

zpracován projekt na realizaci zpomalovacích prahů (plošných) a zóny 30 v ulicích 
Radíkovská (kostková cesta-vedle hřiště), Křičkova (příjezd od Radíkovské) a U Ovčačky. 
Zákaz vjezdu-mimo dopravní obsluhy do těchto ulic bude zachován.  
Součástí projektu je i vybudování chybějícího chodníku mezi zastávkou Svatý Kopeček ZOO 
a ulicí U Ovčačky a dále vybudování zpevněné plochy pro nádoby na tříděný odpad v ulici  
U Ovčačky (vedle parkoviště).  
KMČ Svatý Kopeček žádá o zařazení realizace tohoto projektu do seznamu akcí, které 
budou hrazeny z finančního balíku na větší opravy (2,7mil. Kč).  
O výběru bude rozhodovat RMO. 
 

● Rozpočet KMČ Svatý Kopeček 2017– KMČ informuje občany, že pro letošní rok 

disponuje ze strany města částkou (300 000,-Kč) na opravu chodníků a cest v majetku 
smOl. V roce 2017 chceme pokračovat v opravě ulice Kovařovicovy ke školce, umístění 
příčného žlabu v ulici Ústavní aj. 
Dále KMČ disponuje částkou (130 000,-Kč), ze které se financují kulturní a jiné akce pro 
potřeby obyvatel Svatého Kopečka (Svatokopecké hody, dětské dny, školní akce atd.).  
Organizátoři akcí se mohou s žádostí o příspěvek obracet na členy KMČ. 
 

● Společné jednání KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček –  

dne 19. 1. 2017 se uskutečnilo společné setkání. V řešení byla problematika sběrových 
sobot s návrhem na přistavení velkoobjemového kontejneru na bio i v podzimním termínu. 

 

● Lavičky na Sadovém náměstí – jedná se o mobiliář, který je dlouhodobě v havarijním 

stavu a hrozí zde riziko úrazu a je terčem stížností místních obyvatel a návštěvníků Svatého 
Kopečka. KMČ Svatý Kopeček po společné dohodě zaslala fotografie poškozených laviček 
panu nám. Šnevajsovi, který přislíbil, že zajistí realizaci této opravy.  
 

● „Hody Svatý Kopeček 2017“ a „Svatokopecká hodová zábava 2017“-  
KMČ Svatý Kopeček s časovým předstihem informuje obyvatele Svatého Kopečka, že jako 
již každý rok se uskuteční na Svatém Kopečku Svatokopecké hody a Svatokopecká hodová 
zábava.  
Hodová zábava proběhne dne 2.6.2017 (pátek) a to na fotbalovém hřišti. Hodový průvod a 
mše se uskuteční 4.6.2017 (neděle). KMČ každoročně finančně přispívá na obě tyto akce 
z rozpočtu KMČ určeného na kulturní akce pořádané na Svatém Kopečku.  
O programu vás budeme informovat. 
V případě, že byste měli zájem zapojit se do organizování letošních hodů a zábavy 
kontaktujte KMČ Svatý Kopeček na kmc25@seznam.cz  
nebo na tel.: 736 729 767 (p. Prášil). Předem děkujeme za Váš zájem. 
 

 

 

mailto:kmc25@seznam.cz
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● Východní tangenta – zaslepení aleje – dne 24.1.2017 proběhlo na OU Samotišky 

jednání zástupců KMČ Chválkovice, Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, Radíkov a obce 
Samotíšky. Zúčastnění se shodli, že nesouhlasí se zaslepením stávající aleje mezi 
Samotíškami a Chválkovicemi. O dalších krocích a jednáních budeme informovat. 

 
● Facebookový profil KMČ Svatý Kopeček – informujeme občany, že byl založen 

facebookový profil KMČ Svatý Kopeček, jako snadno dostupná informativní platforma pro 
všechny občany Svatého Kopečka. Budeme zde upozorňovat na plánované akce, jednání, 
zveřejňovat zápisy z jednání komise aj.  
 
https://www.facebook.com/kmcsvatykopecek 
 
 

Dále připomínáme, že máte i nadále k dispozici: 
 
kmc25@seznam.cz 
 
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek/ 
 
http://centrumkopecka.cz/ 
 
https://www.facebook.com/centrumkopecka/ 
 
 
 

V. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 
Viz příloha 

 
VI. Závěr 
 
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:32 hod. 

 
 
Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční  
dne 6.3.2017 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou. 

 

 
 
 
 
                                                                  Zapsala: Mgr. Hana Prekop Dvorská 

                                                      Upravil a schválil: František Prášil 
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Příloha 
 

 
Souhrn požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 

ze dne 9.1.2016 
 

 

● Údržba zeleně na Sv. Kopečku - v souvislosti s vegetačním klidem KMČ žádá            

o prořezání javorů, topolů a další zeleně na území Svatého Kopečka. Zejména na hřišti        
a před školkou jsou topoly přerostlé a přestárlé a hrozí nebezpečí pádu suchých větví. 
 

● Zídka u zastávky - KMČ urguje havarijní stav zídky u zastávky Svatý Kopeček – Bazilika 

směr Olomouc. Hrozí zřícení zídky, žádáme urgentně o opravu.  
!!!Technický stav zídky se stále zhoršuje!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


