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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  KMČ č. 25  OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 
ZE DNE 02. 06. 2014 

 

 

Přítomni: Ambrož Radek, Bránka Karel, Čapková Aneta, Čapková Marta, Ing. Černý Stanislav, 
Jeřábek  Stanislav, Macků Ondřej, Prášil František ml., Zvěř Evžen 
Nepřítomni: Jaroš Jiří, Ing. Ticháček Vít 
Hosté: p. Přemysl Mlčoch a p. Oldřich Korhoň - strážníci MPO 
 

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin: 
 

 Jubilanti v květnu - v měsíci květnu oslavili své životní jubileum paní Ludmila Machalová, 
paní Květoslava Matějíková a paní Jana Maciuchová. 

 Hody na Svatém Kopečku - 1. 6. 2014 uspořádala KMČ ve spolupráci s Maticí 
Svatokopeckou a T.J. Sokolem Svatý Kopeček hody na Svatém Kopečku. Komise tímto 
děkuje za finanční, věcnou, či organizační pomoc: Magistrátu města Olomouce - Mgr. Puhač 
za pomoc a finanční podporu, spolku Curybund za pořádání hodové zábavy, panu Zdeňku 
Benešovi – Benešova cukrářská výrobna za tradiční hodové perníčky, panu Josefu Beranovi 
za pořízení fotodokumentace, paní JUDr. Krejčí a jejím pomocnicím za upečení svatebních 
koláčků, paní Miladě Lachové za zajištění hanáckých krojů, panu Františku Mackovi – 
Restaurace u Macků za pár lahvinek moku na posílení, panu Petru Pudilovi za zajištění 
materiálu na hodovou výzdobu, paní Olze Pudilové za výborné máslové trubičky, dětem místní 
základní školy pod vedením paní učitelky Ivany Pospíšilové  za zhotovení papírových ozdob a 
také všem ostatním občanům, kteří se svatokopeckých hodů jakýmkoliv způsobem zúčastnili. 

 Nepovolené přemísťování kontejnerů na tříděný odpad – přítomní pozvaní strážníci 
Městské policie Olomouc informovali přítomné o znění Obecně závazné vyhlášky č. 11/2007 o 
systému shromažďování, sběru, tříděni, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce. Na základě této vyhlášky se 
dopouští ten, kdo neoprávněně přemísťuje kontejnery na tříděný odpad (v konkrétním případě 
se jedná o stanoviště na TO na ulici Holubova v místě u hřbitova) přestupku vůči této 
vyhlášce. 

 Plán oprav na rok 2014 - 12. 5. proběhla schůzka se zástupcem TSMO panem Čechem a 
pracovníkem odboru dopravy panem Šulcem na Svatém Kopečku.  Společně se členy KMČ 
Ing. Černým a panem Zvěřem bylo provedeno místní šetření v rámci letošního plánu oprav.  
Na základě tohoto šetření byly vytyčeny následující požadavky: 

1. zhotovení 2 ks dlážděných prahů na ulici Radíkovská – odbočka k hřišti  
2. oprava části chodníku na ulici Dvorského u zastávky busu Sv. bazilika 
3. oprava zámkové dlažby na ulici Radíkovská 
4. osazení 1 k sloupku Sadové nám. u pomníku do betonového základu 
5. osazení silniční obruby na ulici Holubova 
6. předláždění chodníku na ulici Radíkovská, u restaurace Fojtství 
7. oprava chodníku na ulici Dvorského 

 Stížnost na neúnosnou dopravní situaci – PaedDr. Olga Němcová zaslala žádost o řešení 
situace s parkováním u ZOO a stánkovým prodejem na křižovatce komunikace u ZOO. Věc 
bude postoupena na příslušný odbor MmOl. 

 Žádost o instalaci obrubníků – manželé Tomančákovi se obrátili na KMČ s žádosti o 
instalaci chybějících obrubníků na ulici Holubova, před jejich nemovitostí. Osazení silniční 
obruby bylo zahrnuto do plánu oprav na rok 2014. 

 Havarijní stav chodníku – paní Eva Černá oznámila KMČ, že na ulici Darwinova, v místě 
před nemovitostí uvedené došlo k propadnutí podloží chodníku vlivem výstavby vodovodního 
řádu. Věc bude postoupena společnosti Veolia. 

 Situace s výstavbou dětského hřiště – vzhledem k nesrovnalostem mezi jednotlivými 
odbory MmOl, bude termín dokončení realizace dětského hřiště cca o měsíc posunut, tzn do 
31. 7. 2014. 

 Žádost o sdělení informací – na KMČ se se svou žádostí o sdělení informací obrátil občan 
Svatého Kopečka pan Milan Řehák. Vzhledem k jeho předchozím žádostem o okamžité 
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zrušení stanoviště na tříděný odpad na ulici Holubova u hřbitova, bude panu Řehákovi na obě  
žádosti odpovězeno současně. 

 Instalace ohrádky na pomníku padlých – v měsíci listopadu 2013 byla na pomníku padlých 
instalovaná ohrádka z dílny uměleckého kováře pana Poljana. Komise nemá vůči tomuto 
kovanému oplocení námitek.  

 Darování nemovitých věcí ve vlastnictví SMOL – ve věci sdělení stanoviska k darování 
nemovitých věcí ve vlastnictví SMOL, se na KMČ obrátil majetkoprávní odbor k vyjádření. 
Jedná se o nemovité věci parc. č. 248/1 ostatní plocha o výměře 1269 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc, parc. č. 249 zahrada o výměře 298 m2 v k.ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc, parc. č. 250 zahrada o výměře 1330 m2 v k. ú. Svatý Kopeček a část parc. č. 604/1 
o výměře 16 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc organizaci Hospic na 
Svatém Kopečku. KMČ nesouhlasí s uvedeným, neboť v dopise žadatele není jednoznačné, 
zda se jedná o skutečné darování, či prodej (v textu je uvedeno obojí). 

 
 

Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 7. 7. 2014 v 19:00 hodin 

 
Zapsala: Marta Čapková 
 
 
 

 

 


