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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 6.3.2017 
 

 

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., Valuš Stanislav, Zvěř Evžen. 

 
 
 

III. Schválení minulého zápisu  
 
Bez připomínek. 

 
 

Jubilanti v únoru  

 
V únoru oslavili své životní jubileum paní Anna Povýšilová, Marie Vláčilová, Božena Veselá a 
pan Miroslav Černý. Gratulujeme. 
  
 

 
IV. Projednávané body 
 
 

● Veřejné projednání – zjednosměrnění ulice Holubova – schůzi KMČ předcházelo 

veřejné projednání návrhu na zjednosměrnění ulice Holubova, za účasti zástupců Odboru 
koncepce a rozvoje MmOl. Ing. Martina Luňáčka, Vojtěcha Holého (dopravní specialista) a 
obyvatel Svatého Kopečka.  Zmíněný návrh na zjednosměrnění byl občany zamítnut.  
KMČ a občané se však shodli na nutnosti dodržování zákazu vjezdu do celé oblasti tj. 
Holubova - K Hájence – nám. Sadové a okolí.  
KMČ bude prosazovat návrh na zřízení zóny 30 v této oblasti se zachováním zákazu vjezdu 
mimo dopravní obsluhy a následně i osazení celoplošných zpomalovacích prvků. 
Členové KMČ budou iniciovat jednání s vedením Městské policie a města s cílem zajistit 
prostřednictvím MPO pravidelný dohled nad dodržováním zákazu vjezdu a to nejen v této 
lokalitě.  
KMČ bude o této problematice jednat i se zástupci ZŠ Svatý Kopeček. 
 
Děkujeme všem občanům za jejich příspěvky a účast na tomto veřejném jednání. 
 
O dalším postupu budeme informovat. 
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● Rozpočet pro KMČ Svatý Kopeček 2017 – KMČ disponuje prostředky vyčleněné 

 pro použití KMČ (130 000,-Kč).  
  
 
KMČ Svatý Kopeček stejně jako i v minulém roce z peněz určených pro potřeby KMČ 
podporuje akce pořádané místními spolky, organizacemi a organizátory, kteří se podílí na 
organizování společenských akcích a společenském životě na Svatém Kopečku. 
 
 
 

KMČ projednala a odsouhlasila finanční podporu následujících akcí: 
 
 
 

1) Svatokopecké hody a hodová zábava 2017- cca. 20 000,-Kć 
(kroje-půjčovné, květinová výzdoba, pozvánky, hudební skupina-hodový 
průvod, hudební skupina- hodová zábava). 
 

2) Ročenka - cca. 12 000,-Kč   
(tisk ročenky) 

 
3) Dřevorubecké závody 2017 – cca. 5000,-Kč 

(úhrada hudební produkce-moderátor) 
 

4) Díkůvzdání 2017 – cca. 5000,-Kč  
(úhrada hudební produkce)  

 
5) Retro večer na Fojtství – cca. 3000,-Kč  

(úhrada moderátora-D.J.) 
 

6) Letní kino 2017 – cca. 2000,-Kč  
(nákup licence na promítání filmu) 
 

7) ZŠ Svatý Kopeček - cca. 5000,-Kč  
(rozlučka se školním rokem - moderátor)  

 
8) KMČ- párty stan – cca 35 000 Kč 

(nákup párty stanu velikosti 6x12 m pro potřeby organizování venkovních 
společenských akcí na Svatém Kopečku) 

 
                                                                                                  Hlasování: pro 7 ze 7. 
 
 
Nákupem párty stanu chce KMČ ulehčit pořádání venkovních akcí a zároveň podpořit 
pořádání dalších společenských akcí na Svatém Kopečku a to hlavně vzhledem k 
chybějícímu společenskému sálu.  
 
O zbývající částce určené pro potřeby KMČ Svatý Kopeček bude rozhodnuto v průběhu roku 
na základě potřeb a dalších požadavků (Sokol Svatý Kopeček, SK Kopeček, Klub seniorů 
atd.) 
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● Přerušení dodávky el. energie, ulice Darwinova, Holubova – informujeme občany 

o přerušení dodávky el. energie, která se dotkne pouze nemovitostí na ul. Darwinova 242/35 
a Holubova 160/18. Obyvatelé již byli informováni. 
  

● Informace o schůzce se zástupci města a ZOO – informujeme občany, že se 

uskutečnila společná schůzka zástupce KMČ Svatý Kopeček, náměstka primátora RNDr. 
Aleše Jakubce a ředitele ZOO Kopeček Dr. Ing. Radomíra Habáně. 
Na schůzce byla projednána problematika parkování na Svatém Kopečku (nutnosti řešit 
odstavné parkoviště), posílení linky 111, přemístění nyní velmi nebezpečné zastávky Svatý 
Kopeček–Bazilika směr Olomouc aj.  
KMČ nově požaduje vybudování nové zastávky Svatý Kopeček ZOO-směr Olomouc (na 
místě staré zastávky) splňující požadavky vzhledem k používání kloubových autobusů na 
lince 111 a bezbariérový nástup vozíčkářů.  
KMČ se shodla, aby parkovné na zpoplatněných parkovištích a na budoucích zpoplatněných 
parkovištích na Svatém Kopečku vybírala městská organizace a následně část peněz byla 
reinvestována formou investičních akcí na Svatém Kopečku. 
 
 

● Východní tangenta-jednání: informujeme o společném jednání ve věci východní 

tangenty, které se zúčastnili p. senátor MUDr. Lumír Kantor Ph.D., p. starosta Samotišek a 
zástupci KMČ Droždín, Svatý Kopeček, Radíkov a Lošov.   
Pan senátor byl seznámen s postojem zástupců KMČ a obce Samotišky o nutnosti 
zachování průjezdnosti aleje mezi Chválkovicemi a Samotiškami a to hlavně s důvodu 
praktického, ale i historického.  
Zástupci jednoznačně deklarovali, že v žádném případě nejsou proti výstavbě plánované 
východní tangentě, ale požadují zachování přímého spojení přes alej.  
Připomínáme, že rozhodnutí o zaslepení aleje nebylo projednáno s dotčenými KMČ. 
Pan senátor přislíbil, že ve věci podnikne další kroky s dotčenými orgány a to  
společně se zástupci KMČ a Samotišek. 
O dalším jednání a postupu vás budeme informovat. 
 

● Lavičky na Sadovém náměstí – KMČ opět urguje opravu nebo osazení nového 

mobiliáře na Sadovém náměstí. Současný mobiliář je dlouhodobě v havarijním stavu, 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 již v létě přislíbil, že zajistí realizaci této opravy.  
Stále čekáme. 
 

 
 
 
Podněty od obyvatel 
 

●  Havarijní stav domu, ulice Holubova – obyvatelka Sv. Kopečka se na členy KMČ 

obrací se stížností na kritický stav soukromého domu na Holubově ulici č.p. 49/7. Stav domu 
ohrožuje kolemjdoucí na frekventované ulici, kde denně prochází nejen občané, ale i 
návštěvníci ZOO po přilehlém chodníku.  
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●  Odpadkové koše na psí výkaly – pan Valihrach se na členy KMČ obrací s žádostí o 

zajištění více odpadkových košů na psí výkaly vč. sáčků. Situace je nyní po roztátí sněhu o 
to více patrná. KMČ podá žádost o osazení nových košů zvláště na místech s veřejnou 
zelení, tj. v ulici k Hájence, na zeleném prostranství mezi ulicí K Hájence a Holubova, na 
Sadovém náměstí, v ulici Šeříková, Kovařovicova, Menšíkova a Šlikova. S dalšími návrhy se 
na nás mohou obyvatelé nadále obracet. 
 

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

Olomouc. Hrozí zřícení zídky, žádáme urgentně o opravu.  
 

 
 

● Stav vozovky ulice Holubova – paní Radka Pavelková se na KMČ obrací s 

upozorněním na špatné vyspádování ulice Holubova a celkově špatný stav asfaltového 
povrchu na její jižní části. Díky špatnému spádu silnice voda podmáčí pozemek, nečistoty z 
ulice brání výjezdu z domu, navíc upozorňuje na špatný stav šachty wavin, jejíž plastové tělo 
je rozbité a pokud by došlo k jeho propadnutí, mohla by šachta někoho ohrozit. 
 

 
● Zanesený „horní rybník“ – člen KMČ, Radek Ambrož, upozorňuje na zanesení rybníku 

nad hřbitovem. Je nutné rybník vyčistit. KMČ se obrátí na Odbor majetkoprávní. 

 
 
 
 
Kulturní akce na Svatém Kopečku: informujeme obyvatele o nejbližších 

akcích, které se uskuteční na Svatém Kopečku. 
 

 
1)  RETRO VEČER na Fojtství - 31.3.2017 od  19:00 hod. v restauraci Fojtství. 

    
         (Pozvánka v příloze) 
 

2)  SVATOKOPECKÝ KLAPAČ 2017  
 

         klapání se uskuteční:  čtvrtek-   13.4.2017 v 18:00 hod. 
 
                                                pátek-     14.4.2017 v 6:00, 12:00, 15:00, 18:00hod. 
                                               
                                                sobota -  15.4.2017 v  6:00 hod. 
 
         Sraz účastníků „klapače“ je vždy v podloubí baziliky. Vše v pozvánce v příloze. 
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V. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 
Viz příloha 

 
 
 
 
VI. Závěr 
 
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 19:45 hod. 

 
 
 
 
 
Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční  
dne 3.4.2017 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou. 

 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka na pravidelné jednání:  KMČ Svatý Kopeček bude na své 

pravidelné schůzi dne 3.4.2017 mimo jiné projednávat návrh na možnou spolupráci 
s ZŠ Svatý Kopeček ve věci společného využití budovy Křičkova 4 vedle fotbalového 
hřiště. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Zapsala: Mgr. Hana Prekop Dvorská 

                                                      Upravil a schválil: František Prášil 
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Příloha 
 

 
 

Souhrn požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 

ze dne 6.3.2016 
 
 
 
 

● 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!!!!  

(Jednání je již dohodnuto!) 
 

● Zanešený „horní rybník“ – prosíme o vyčištění rybníku nad hřbitovem, je z půlky zcela 

zanešen listím a další odumřelou vegetací 
 

● Osazení nových košů na psí výkaly – týká se ulic K Hájence a Holubova, na 

Sadovém náměstí, v ulici Šeříková, Kovařovicova, Menšíkova a Šlikova. 
 

● Rozbitá šachta Wavin u domu na ulici Holubova 16 – nutná oprava/výměna 

plastového těla šachty 
 

● Lavičky na Sadovém náměstí – KMČ opět urguje opravu nebo osazení nového 

mobiliáře na Sadovém náměstí. 
 

● Veřejné projednání – zjednosměrnění ulice Holubova – schůzi KMČ předcházelo 

veřejné projednání návrhu na zjednosměrnění ulice Holubova, za účasti zástupců Odboru 
koncepce a rozvoje MmOl. Ing. Martina Luňáčka, Vojtěcha Holého (dopravní specialista) a 
obyvatel Svatého Kopečka.  Zmíněný návrh na zjednosměrnění byl občany zamítnut.  
KMČ a občané se však shodli na nutnosti dodržování zákazu vjezdu do celé oblasti tj. 
Holubova - K Hájence – nám. Sadové a okolí.  
KMČ bude prosazovat návrh na zřízení zóny 30 v této oblasti se zachováním zákazu 
vjezdu mimo dopravní obsluhy a následně i osazení celoplošných zpomalovacích 
prvků. 
Členové KMČ budou iniciovat jednání s vedením Městské policie a města s cílem 
zajistit prostřednictvím MPO pravidelný dohled nad dodržováním zákazu vjezdu a to 
nejen v této lokalitě.  
KMČ bude o této problematice jednat i se zástupci ZŠ Svatý Kopeček. 
 
Děkujeme všem občanům za jejich příspěvky a účast na tomto veřejném jednání. 
 
O dalším postupu budeme informovat. 
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Souhrn požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 

ze dne 6.3.2016 
(Pokračování) 

 

 
 
● Informace o schůzce se zástupci města a ZOO – informujeme občany, že se 

uskutečnila společná schůzka zástupce KMČ Svatý Kopeček, náměstka primátora RNDr. 
Aleše Jakubce a ředitele ZOO Kopeček Dr. Ing. Radomíra Habáně. 
Na schůzce byla projednána problematika parkování na Svatém Kopečku (nutnosti 
řešit odstavné parkoviště), možné posílení linky 111, přemístění nyní velmi 
nebezpečné zastávky Svatý Kopeček–Bazilika směr Olomouc aj.  
KMČ nově požaduje vybudování nové zastávky Svatý Kopeček ZOO-směr Olomouc 
(na místě staré zastávky) splňující požadavky vzhledem k používání kloubových 
autobusů na lince 111 a bezbariérový nástup vozíčkářů.  
KMČ se shodla, aby parkovné na zpoplatněných parkovištích a na budoucích 
zpoplatněných parkovištích na Svatém Kopečku vybírala městská organizace a 
následně část peněz byla reinvestována formou investičních akcí na Svatém Kopečku. 
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Příloha-pozvánka 
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Příloha-pozvánka 

Velikonoční klapač 2017 
na  Svatém Kopečku 

 

Zveme všechny kluky školou a školkou 
povinné ze Sv. Kopečka na každoroční 

klapání místo kostelních zvonů. 

Sraz účastníků je 13. 4. v 18
00

 v podloubí 
baziliky na Sv. Kopečku. 

Klapání probíhá následně v ulicích Sv. 
Kopečka a trvá zhruba hodinu. 

Další klapání je :  14. 4. v 6
00

, 12
00

, 15
00

 a 18
00

 

15. 4. v 6
00

 

Není nutná účast na  všech termínech klapání. Nejmladší se 
mohou účastnit za doprovodu rodičů. 

 

Těšíme se na Vaší účast. 

 

 
 

 

 

 

 

 


