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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 3.7.2017 
 

 

I. Zahájení 
 
Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.  
 

 

II. Prezence členů KMČ 
 
 
Přítomni:      Ambrož Radek, Mgr. Dvorská Prekop Hana, Ing. Černý Stanislav,   

                        Prášil František ml., Valuš Stanislav, Zvěř Evžen. 

 
Nepřítomni: Jeřábek Stanislav. 
 

Hosté:          Jiří Čapka (AMK Šternberk). 

 
 

III. Schválení minulého zápisu  
 
Bez připomínek. 

 
 

Jubilanti v červnu 

 
V červnu oslavily své životní jubileum paní Dobromila Zamykalová a MUDr. Jana Prášilová. 
Gratulujeme. 
  
 

IV. Projednávané body 
 
 

 
● Host pan Jiří Čapka – AMK Šternberk připravuje na září Rallysprint Jeseníky 2017. 

Jedna z rychlostních zkoušek by měla vést na trase Droždín – Bukovany – Velká Bystřice – 
Lošov s cílem na rovince v lese při příjezdu na Svatý Kopeček. Auta by pak dle pravidel 
silničního provozu projížděla přes Kopeček ve směru od Lošova na Droždín. Pan Čapka nyní 
informuje dotčené zástupce obcí a zařizuje povolení pro průjezd všemi vesnicemi a užití 
krajské cesty pro účely rychlostní zkoušky. Pro obyvatele Svatého Kopečka a přilehlých obcí 
by konání rally znamenalo omezení v sobotu 16.9.2017 dopoledne, kdy by se nedostali do 
Lošova a nazpět.  
Členové KMČ berou informaci o možném konání rally na vědomí a jelikož rally omezí chod 
Svatého Kopečka minimálně, nemáme připomínek.                        
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● Údržba zeleně –  členové KMČ byli upozorněni na nedostatečnou péči o zeleň na  

Svatém Kopečku – neposekaná tráva v okolí „bytovek“, neořezané keře apod. Bohužel v 
oblasti bytovek se nejedná o pozemky města. Travnaté pozemky mezi bytovkami a bývalou 
Androvou zahradou/školkou náleží Kongregaci Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v 
Opavě, další pozemky pod „bytovkami“ jsou pak ve vlastnictví ČR/Úřadu pro zastupovaní  
státu ve věcech majetkových, a tím pádem máme omezenou možnost ovlivnit vlastníky 
pozemků a jejich aktivitu v tomto směru.  
Upozorňujeme občany, že mohou své požadavky na údržbu zeleně ve vlastnictví města 
Olomouc, směřovat přímo na Technické služby města Olomouce na stránce:            
                                                      

www.tsmo.cz/hlaseni-zavad 
 
 

● Digitalizace svatokopeckých kronik – členové KMČ obdrželi cenovou nabídku na  

digitalizaci svatokopeckých kronik od Spolku Trend vozíčkářů Olomouc.  
Jedná se o 4 kroniky a další dokumenty. Členové komise souhlasí s cenovou nabídkou, 
kroniky necháme zdigitalizovat postupně dle možností rozpočtu KMČ. Poté budou volně 
dostupné všem obyvatelům či badatelům na internetových stránkách KMČ. 
 

● Opravy 2017 z rozpočtu KMČ  – KMČ obdržela orientační náklady na opravy  

komunikací od TSMO. Do plánu oprav KMČ zařadila opravu živičného povrchu komunikace 
Kovařovicova-druhá část směr školka (cca.164 700 Kč) a opravu dvou propadlých 
kanálových vpustí na území bytovek (cca.10 500 Kč).  
Další dvě akce, které byly  naceněny  jsou v Ústavní ulici – zřízení ACO drénu a v Křičkové 
ulici – úprava vpusti a živičného povrchu. Obě akce budou zařazeny do plánu oprav na září 
letošního roku. 
Upozorňujeme také na velmi špatný stav povrchu ulice K Hájence, která je jednou z 
nejfrekventovanějších na Svatém Kopečku, a to nejen obyvateli, ale i z pohledu návštěvníků 
mířících od ZOO ke kostelu a zpět. Na opravu silnice byl dle informací před lety dělán 
projekt. Ověříme jeho aktuálnost a zasadíme se o oživení projektu na opravu této důležité 
spojnice. 
 

● Oprava opěrné zdi u Hospice – do konce července město Olomouc přijímá nabídky 

firem na opravu zídky, která je dlouhodobě v havarijním stavu. Stavební práce by měly poté 
započít v nejbližším termínu. 
 

● Umístění nových laviček – KMČ obdržela email od Bc. Daniely Horňákové (OVVI), 

která připravuje ve spolupráci s odborem správy městských komunikací a odborem životního 
prostředí pro RMO materiál o požadavcích KMČ na umístění nových laviček. Na Svatém 
Kopečku již několik měsíců urgujeme opravu nebo nové osazení laviček na celé ploše 
Sadového náměstí. Současný mobiliář je dlouhodobě v havarijním stavu, hrozí zde riziko 
úrazu a je terčem stížností místních obyvatel a návštěvníků Svatého Kopečka.  
Náš zájem o výměnu všech laviček trvá, upozorňujeme ale, že se to také týká osazení 
nových stolů na Sadovém náměstí v prostoru pod kramářskými boudkami (pod kaštany). 
KMČ dále obdržela požadavek od obyvatel na umístění laviček na svatokopeckých 
hřbitovech. I tento požadavek bude odeslán. 

 

● Oprava stavidla spodní rybník – v druhé polovině července bude dle informací  

zahájena oprava stavidla spodního rybníka na ulici Radíkovská. KMČ upozorňuje na nutnost 
jeho odbahnění/vybagrování stávajícího bahna i s již vzrostlou vegetací.  
 

http://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad
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● Bankomat na Svatém Kopečku – ze stran obyvatel i návštěvníků městské části často  

slýcháme požadavek na zřízení bankomatu na Svatém Kopečku. Pokusíme se v této 
souvislosti vznést dotaz na Odbor vnějších vztahů a informací, případně se spojit s ředitelem 
ZOO Olomouc, zda by neměli zájem o umístění bankomatu při vstupu do ZOO. 
 

● Očíslování sloupů veřejného osvětlení – i v naší městské části postupně dojde k  

očíslování každého sloupu veřejného osvětlení, které bude sloužit jako tzv. Bod záchrany. 
Speciální štítky budou obsahovat unikátní číslo a QR kód, který označuje jeho přesné 
umístění. Díky číslům na štítcích pak bude pro osoby v tísni či složky integrovaného 
záchranného systému jednoduché přesně lokalizovat místo, kde se zrovna nacházejí/kde je 
potřeba pomoci. 
 

● Ročenka 2016 – v současné době finišují práce na přípravě Svatokopecké ročenky 

 2016, ve schránkách občanů by se měla objevit v průběhu srpna. 
 

● Ohňostroje na Svatém Kopečku – vzhledem k množství svatebních a jiných oslav 

konaných na Kopečku, jejichž součástí je i odpalování ohňostrojů se obrátíme s dotazem na 
zástupce města, zda je tato činnost na území Olomouce limitována vyhláškou. 
 

●Tabulky s názvy ulic na Svatém Kopečku – Ing. Černý připravil mapu míst, na  

kterých je nutné opravit či nově osadit žluté cedulky s názvy ulic. KMČ projedná tuto  
problematiku s OVVI. 
 
 
 
 

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

 
 
VI. Závěr 
 
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:10 hod 

 
 
Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční  
dne 7.8.2017 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou. 

 
 

 
 
                                                            

Zapsala: Hanka P. Dvorská 
Schválil: František Prášil 
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Příloha: 

 
Souhrn požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 

ze dne 3.7.2017 
 
 

● Umístění nových laviček – KMČ obdržela email od Bc. Daniely Horňákové (OVVI), 

která připravuje ve spolupráci s odborem správy městských komunikací a odborem životního 
prostředí pro RMO materiál o požadavcích KMČ na umístění nových laviček. Na Svatém 
Kopečku již několik měsíců urgujeme opravu nebo nové osazení laviček na celé ploše 
Sadového náměstí. Současný mobiliář je dlouhodobě v havarijním stavu, hrozí zde riziko 
úrazu a je terčem stížností místních obyvatel a návštěvníků Svatého Kopečka.  
Náš zájem o výměnu všech laviček trvá, upozorňujeme ale, že se to také týká osazení 
nových stolů na Sadovém náměstí v prostoru pod kramářskými boudkami (pod kaštany). 
KMČ dále obdržela požadavek od obyvatel na umístění laviček na svatokopeckých 
hřbitovech. I tento požadavek bude odeslán. 
 

 
● Bankomat na Svatém Kopečku – ze stran obyvatel i návštěvníků městské části často  

slýcháme požadavek na zřízení bankomatu na Svatém Kopečku. Pokusíme se v této 
souvislosti vznést dotaz na Odbor vnějších vztahů a informací, případně se spojit s ředitelem 
ZOO Olomouc, zda by neměli zájem o umístění bankomatu při vstupu do ZOO. 
 

 
● Ohňostroje na Svatém Kopečku – vzhledem k množství svatebních a jiných oslav 

konaných na Kopečku, jejichž součástí je i odpalování ohňostrojů se obrátíme s dotazem na 
zástupce města, zda je tato činnost na území Olomouce limitována vyhláškou. 
 

 
●Tabulky s názvy ulic na Svatém Kopečku – Ing. Černý připravil mapu míst, na  

kterých je nutné opravit či nově osadit žluté cedulky s názvy ulic. KMČ projedná tuto  
problematiku s OVVI. 

 

● Ulice k Hájence- Upozorňujeme na velmi špatný stav povrchu ulice K Hájence, která je 

jednou z nejfrekventovanějších na Svatém Kopečku, a to nejen obyvateli, ale i z pohledu 
návštěvníků mířících od ZOO ke kostelu a zpět. Na opravu silnice byl dle informací před lety 
dělán projekt. KMČ prověří aktuálnost projektu na opravu této důležité spojnice. 
 

 
● Zídka u zastávky – KMČ opětovně urguje havarijní stav zídky u 
zastávky Svatý Kopeček – Bazilika směr Olomouc. Hrozí zřícení zídky, 
Žádáme urgentně o opravu.  
 
!!!Technický stav zídky se stále zhoršuje!!!!  
 
 
 
 
 


