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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 7.8.2017 
 

 

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:         paní Jana Krejčová a Dagmar Černá. 

 
 

III. Schválení minulého zápisu  
 
Bez připomínek. 

 

Jubilanti v červenci 
 
V červenci oslavili své životní jubileum paní Dagmar Močičková, Jiřina Zatloukalová, 
Anna Karasová a pan Jaroslav Pospíšil a Zdeněk Skřeček. Gratulujeme. 
  
 

IV. Projednávané body 
 
● Hosté paní Jana Krejčová a Dagmar Černá – obyvatelky Svatého Kopečka 

přednesly své požadavky na stav věcí veřejných: 
 

I. Osazení nových laviček na hřbitovech- tuto agendu jsme již začali řešit, viz zápis 
z červnového zasedání KMČ. Měly by být osazeny dvě lavičky, jedna na novém 
hřbitovu u hydrantu a druhá na starém hřbitovu. 

II. Zastávka ZOO směr Olomouc – upozorňují na špatný stav zastávky a navrhují 
umístit informační tabuli o Svatém Kopečku či osazení truhlíky s květinami; KMČ se 
shodla na tom, že je potřeba vybudovat zastávku zcela novou viz minulé zápisy, která 
by vyhovovala kapacitně i vzhledově. Krátkodobě se pokusíme zajistit drobné opravy, 
vylíčení a osazení většího odpadkového koše. 

III. Stížnost na nedostatek veřejných WC na parkovištích (les je zaneřáděný) – KMČ 
žádá již několik let o osazení WC alespoň na parkovišti na Fojtství, stále bez 
úspěchu. 

IV. Je potřeba obnovit směrovou cedulku na WC na Sadovém náměstí – dáme do 
požadavků. 
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V. Darwinova ulice – reklamní cedule Lachovy cukrárny je špatně připevněná na 
sloupu veřejného osvětlení – ověříme. 

VI. Zlomená vrba u horního rybníka – část koruny stromu se složila do rybníka. KMČ 
bude řešit přes paní Brázdovou, majetkoprávní odbor – žádost o prověření stavu 
zeleně a pročištění rybníka, včetně úvahy nad možným osazením nových stromů 
kolem cesty k rybníku. Zajistí p. Ambrož. 

VII. Upozornění na nedodržování nočního klidu u příležitosti víkendových akcí/svateb 
konajících se na Svatém Kopečku. Prosíme občany v tomto se obracet po 22 hodině 
přímo na provozovatele a na MPO. Bohužel s hlukem během dne se z naší strany 
nedá prakticky dělat nic. 

VIII. Upozornění na přerůstající keře na křižovatce Darwinova/Radíkovská – 
KMČ upozorní TSMO na nutnou údržbu  

IX. Místní rozhlas – upozornění na nevhodnost melodií, dámy prosí o zařazení českých 
melodií a regulaci amplionů, někde jsou tři na sloupu, někde zcela chybí. KMČ 
připomíná, že se po celé Olomouci chystá digitalizace rozhlasové sítě vč. osazení 
nových amplionů. Nevíme ale zatím, kdy začnou práce na nové síti. 

X. Připomínky k Ročence – zda by mohla obsahovat přivítání nových občanů, svatby, 
narození apod. 
 
Zástupci KMČ Svatý Kopeček děkují oběma dámám za návštěvu a upozornění na 
nedostatky v naší městské části. Budeme rádi když se takto zapojí více obyvatel.                     
 

● Reportáž o parkování na Svatém Kopečku a „Východní tangentě“- byly 

 odvysílány reportáže o parkovacím systému, který se bude zavádět na Svatém Kopečku a  
„Východní tangentě“. Přečíst a poslechnout si je můžete zde:  
 

http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/problematickou-dopravu-u-zoo-na-
svatem-kopecku-ma-vyresit-chytry-parkovaci-system--1747690 

 

http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/vychodni-obchvat-olomouce-ma-
zaslepit-silnici-na-svaty-kopecek-lide-s-resenim-nesouhlasi--1747008 

           

 
● Sadové náměstí – oprava laviček – Po letech urgencí se vyměňují dřevěné desky 

laviček na Sadovém náměstí kolem sochy Sv. Jana a pod boudkami. Příští rok se dle  
dohody opraví i sezení pod kaštany. 

 
● Sáčky na psí exkrementy – nově se podle návrhu umístí sáčky k stávajícím  

odpadním košům. Pokud je to možné, žádáme o doplnění sáčků na exkrementy i                 
na ulici Darwinova a na Wolkerově vyhlídce. 

 
● Opravy z rozpočtu KMČ: 
- ulice Kovařovicova – oprava povrchu by měla být hotova do konce srpna. 
- propadlé vpusti bytovky – taktéž by mělo být opraveno do konce srpna. 

 

● Rallysprint Jeseníky 2017 – rally plánovaná na září a avizovaná v červencovém 

zápisu se z finančních důvodů nebude konat. 

 
● Popelnice v budově pošty – občané a návštěvníci pošty na Svatém Kopečku si  

stěžují na zápach z popelnic umístěných nově uvnitř budovy. Prosíme majitele, aby nechali 
popelnice vně objektu. 

http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/problematickou-dopravu-u-zoo-na-svatem-kopecku-ma-vyresit-chytry-parkovaci-system--1747690
http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/problematickou-dopravu-u-zoo-na-svatem-kopecku-ma-vyresit-chytry-parkovaci-system--1747690
http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/vychodni-obchvat-olomouce-ma-zaslepit-silnici-na-svaty-kopecek-lide-s-resenim-nesouhlasi--1747008
http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/vychodni-obchvat-olomouce-ma-zaslepit-silnici-na-svaty-kopecek-lide-s-resenim-nesouhlasi--1747008
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● Žádost o informování o akcích pořádaných na Svatém Kopečku –  3.8.2017 

projížděl přes Svatý Kopeček peloton Metrostav Handy Cyklo Maraton 2017. V průběhu 
akce došlo mezi účastníky této akce a obyvateli Svatého Kopečka ke konfliktu, který 
následně musela řešit policie a zástupce KMČ Svatý Kopeček. KMČ nebyla o této akci 
předem informovaná. 
KMČ Svatý Kopeček v této souvislosti žádá všechny organizátory akcí tohoto významu         
a velikosti, stejně jako město a kraj, aby o podobných důležitých akcích konaných na 
Svatém Kopečku předem informovali KMČ Svatý Kopeček (občany).  
Předejdeme tak nemilým situacím. Děkujeme. 
 

● Společenské akce v roce 2018 pořádané po 22:00 hod. – KMČ Svatý 

Kopeček připravuje seznam společenských akcí pořádaných KMČ a spolků apod. v roce 
2018, které budou probíhat venku po 22:00 hod. Seznam akcí bude zaslán na OVVI a bude 
konzultován na MV. Následně bude projednán na zasedání ZMO v listopadu. 
 

● Společenské akce v září na Svatém Kopečku:  
 

3. Dřevorubecké závody - 9.9.2017 - fotbalové hřiště.  
Vskok do nového školního roku 2017 – 10.9.2017- sokolské hřiště. 
4. Díkůvzdání za dary země a lidské práce - 23.9. - 25.9.2017- Bazilika 
Letní kino na Svatém Kopečku 2017 - 29.9.2017- fotbalové hřiště. 
Pozvánky a program budou rozeslány. 
 

● Svatokopecká ročenka 2016 –  děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě 

Svatokopecké ročenky 2016, kterou by již měli mít všichni obyvatelé Svatého Kopečka ve 
schránkách. Pokud někomu chybí, neváhejte se obrátit na zástupce KMČ. 
Zároveň zveme všechny, kdo by chtěli přispět do Svatokopecké ročenky 2017, která je již 
nyní v přípravě, ať nám posílají své příspěvky, podněty – emailová adresa pro zasílání 

příspěvků je kmc25@seznam.cz. 

                                                  
 

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

 
VI. Závěr 
 
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:34 hod. 

 
 
Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční  
dne 4.9.2017 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou. 

 
 

 
 
                                                            

               Zapsala: Hanka P. Dvorská 
Upravil a schválil: František Prášil 

 

mailto:kmc25@seznam.cz
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Příloha: 

 
 

Souhrn požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
ze dne 7.8.2017 

 
 

● Osazení laviček na hřbitovech – v řešení 

 

● Tabulky se směrovkou na WC – prosíme o nové osazení směrové tabulky na 

Sadovém náměstí. 
 

● Žádost o umístění WC na parkovištích – žádáme o projednání umístění WC na 

parkovištích na Svatém Kopečku. 
 

● Údržba a stav zeleně u horního rybníka – prosíme o kontrolu dendrologem a 

případné vysázení nových stromů 
 

● Informování o akcích, konajících se na Svatém Kopečku – žádáme o lepší 

informovanost o akcích, které se týkají, nebo přímo konají na Svatém Kopečku, které 
schvaluje město/kraj. 

 

● Sáčky na psí exkrementy –  nově se podle návrhu umístí sáčky k stávajícím odpadním 

košům. Pokud je to možné, žádáme o doplnění košů a sáčků na exkrementy i na ulici 
Darwinova a na Wolkerově vyhlídce 
 
 
 

 
● 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!!!!  
 
 
 
 
 


