
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 5.10.2015 
 

Přítomni:   Ambrož Radek, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Prášil František ml., 

Valuš Stanislav, Zvěř Evžen. 

 

 

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin. 

 

 

• Jubilanti v září – v měsíci září oslavili své životní jubileum paní Ludmila Harlenderová a  

pan Oldřich Čapka. Gratulujeme. 

 

• Žádost o příspěvek - lampionový průvod - paní Marta Čapková (T.J.Sokol Svatý 

Kopeček) požádala KMČ o příspěvek na akci „lampionový průvod 2015“. KMČ souhlasí 

s poskytnutím příspěvku ve výši 1500,- Kč. Lampionový průvod se uskuteční dne 26.10.2015 

v 17:30 hod. Sraz účastníků průvodu je u školy na Svatém Kopečku z Holubovy ulice -       

viz. Příloha 1. 

 

• Darwinova ulice - dopravní značky - na základě žádosti obyvatele Sv. Kopečka pana 

Jahody se dne 10.9.2015 uskutečnila schůzka v  Darwinové ulici, týkající se umístění 

chybějících dopravních značek. Místního jednání se zúčastnili p. Jahoda, p. Holý - odbor 

dopravy a p. Prášil - KMČ Sv. Kopeček. 

 

Jedná se o značky:  

 

- max. povolená rychlost 20 km/hod - v úseku směr od Zoo ke křižovatce Darwinova x 

Radíkovská 

 

- konec zákazu zastavení – před odbočkou k hornímu rybníku směr od Zoo. 

 

- max. povolená rychlost 20 km/hod – ulice K Hájence. 

 

Pan Holý (odb. dopravy) uvedené návrhy předloží k projednání na dopravní komisi. 

 

KMČ dále navrhuje umístit speciální proměnnou světelnou značku „Parkoviště ZOO - 

obsazeno-volno“ na ulici Radíkovská. Tato značka by byla ovládaná dálkově obsluhou 

parkoviště ZOO dle obsazenosti parkoviště. Tímto jednoduchým řešením by se předešlo 

tvoření zbytečných kolon automobilů v ulici Darwinova.  

 

KMČ bude usilovat o umístění této značky už na turistickou sezónu 2016. 

 

O dalším postupu vás budeme informovat. 

 



• Pilotní projekt - „Třídím přímo doma“ – KMČ Svatý Kopeček se zapojila do pilotního 

projektu organizovaného odborem životního prostředí a TSMO. Projekt je primárně určen pro 

obyvatele Svatého Kopečka, žijících v rodinných domech. Tento pilotní projekt spočívá 

v odkládání tříděného odpadu (plast, papír) přímo u vás doma a do své nádoby. Svoz 

odpadů bude pravidelně odvážen 1x za 4 týdny dle předem daného harmonogramu odvozu, 

a to přímo od vašeho bydliště (podobně jako bio). Nádoby budou poskytnuty zdarma. 

Účastníci si mají možnost vybrat, zda se chtějí zapojit do třídění plastu, papíru nebo obojího. 

Cílem tohoto projektu je zvýšení a zkvalitnění třídění jednotlivých surovin a později i snížení 

počtu svozů v dané lokalitě. Obyvatelé, kteří se zapojí do projektu, nebudou muset tak často 

vynášet tříděný odpad ke stanovištím s tříděným odpadem. V průběhu tohoto projektu budou 

samozřejmě zachovány všechny stanoviště tříděného odpadu na Svatém Kopečku.  

Spuštění tohoto projektu je podmíněno určitým minimálním počtem účastníků, což nám bude 

oznámeno odborem životního prostředí po vyhodnocení dotazníků. 

Dotazníky roznesou členové KMČ Sv. Kopeček do vašich schránek. 

Zájemci vyplní jednoduchý dotazník, který odevzdají přímo členům KMČ Sv. Kopeček nebo 

je odevzdají na detašovaném pracovišti MMOL Svatý Kopeček.           

KMČ Svatý Kopeček předem děkuje obyvatelům Svatého Kopečka za účast v tomto projektu  

Letáček „Třídím přímo doma“ a dotazník viz. Příloha 2. 

Případné otázky směřujte na kontakt: 

František Prášil 

KMČ Svatý Kopeček 

Tel: 736729767 

Mail.:  prasilsvatykopecek@seznam.cz 

 

• Investiční záměr „Budova Křičkova 4“ -  KMČ informuje obyvatele Svatého Kopečka, že 

začala společně s odborem investic MMOL a vybranou projekční firmou spolupracovat na 

projektu - investiční záměr „Budova Křičkova 4“. Jak jsme již dříve informovali, jedná se o 

záměr využití této budovy pro obyvatele Svatého Kopečka ke společenským, kulturním, 

sportovním a spolkovým potřebám. Seznámit se s tímto návrhem máte možnost 

individuálně dne 26.10.2015 v čase od 16:00 do 20 :00 hod. na detaš. pracovišti MMOL 

Sv. Kopeček (nad poštou), kde vám budou k dispozici členové KMČ Sv. Kopeček. Viz 

pozvánka 

 

• Autobusová zastávka ZOO - směr Olomouc - KMČ upozorňuje na nevyhovující stav 

autobusové zastávky ZOO směr Olomouc. O této skutečnosti budeme informovat patřičný 

odbor MMOL. Zároveň připomínáme žádost KMČ na zřízení jízdenkového automatu u této 

zastávky. 

 

• Místní rozhlas - KMČ provedla kontrolu místního rozhlasu na SV. Kopečku. Zjištěné 

závady byly předány k opravě. (Zajišťuje člen KMČ p. Zvěř) 

 

mailto:prasilsvatykopecek@seznam.cz


Připomínáme obyvatelům Svatého Kopečka, že mají k dispozici emailovou adresu na KMČ 

Svatý Kopeček, kam mohou zasílat své návrhy, připomínky, hlášení závad a pod: 

 

kmc25@seznam.cz 

 

 

K dispozici jsou i internetové stránky, spravované Statutárním městem Olomouc, kde jsou 

všechny informace ohledně naší městské části, včetně zápisů z jednání KMČ, ročenky a 

další informace: 

 

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek 

 

Dále je k dispozici i mobilní aplikace „Svatý Kopeček“- určená pro obyvatele Sv. Kopečka 
přes mobilní telefon. Aplikaci si můžete stáhnout zdarma na : 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev360444.app392789 
 

 

 

 

 Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 2.11.2015 od 19:00 hodin. 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:20 hodin. 

 

Zapsal: František Prášil  
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http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek
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Příloha 1 

 

 



 Pilotní projekt 

„Třídím přímo doma“ 

Vážení spoluobčané Svatého Kopečka, 

KMČ Svatý Kopeček se zapojila do pilotního projektu organizovaného 

odborem životního prostředí a TSMO. Projekt je primárně určen pro obyvatele 

Svatého Kopečka, žijících v rodinných domech.  

Tento projekt spočívá v odkládání tříděného odpadu (plast, papír) přímo u vás 

doma a do své nádoby. Svoz odpadů bude pravidelně odvážen 1x za 4 týdny 

dle předem daného harmonogramu odvozu a to přímo od vašeho bydliště (tak 

jako bio). Nádoby vám budou poskytnuty zdarma. Účastníci mají možnost si 

vybrat, zda se chtějí zapojit do třídění plastu, papíru nebo obojího.  

Cílem tohoto projektu je zvýšení a zkvalitnění třídění jednotlivých surovin        

a později i možnost snížení počtu svozů v dané lokalitě. Obyvatelé, kteří se 

zapojí do projektu, nebudou muset tak často vynášet tříděný odpad 

ke stanovištím s tříděným odpadem. V průběhu tohoto projektu budou 

samozřejmě zachovány všechny stanoviště tříděného odpadu na Svatém 

Kopečku.  

Spuštění tohoto projektu je podmíněno určitým minimálním počtem účastníků, 

což nám bude oznámeno odborem životního prostředí po vyhodnocení 

dotazníků. 

Dotazníky budou roznášet členové KMČ Sv. Kopeček do vašich schránek. 

Zájemci vyplní jednoduchý dotazník, který odevzdají přímo členům KMČ       

Sv. Kopeček nebo je odevzdají na detašovaném pracovišti MMOL Svatý 

Kopeček.           

Dotazník je možno také stáhnout na: 

https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek 

KMČ Svatý Kopeček předem děkuje obyvatelům Svatého Kopečka za účast v tomto 

projektu. 

Případné otázky směřujte na: 

František Prášil 

KMČ Svatý Kopeček  

Tel:  736729767 ,    mail.:  prasilsvatykopecek@seznam.cz                                     Otoč list 
 

Příloha 2 



DOTAZNÍK 

třídění plastu a papíru na Svatém Kopečku 
 

1) Máte zájem o přidělení samostatných nádob na tříděné složky 

odpadu přímo k Vašemu domu? 

 (obdobně jako jsou klasické popelnice a nádoby na bioodpad) 

 

 Ano  – konkrétně o nádobu na: 

   - plasty    - papír 

 

 Ne  –  uveďte prosím důvody:  

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

2) Vaše kontaktní údaje: 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Telefon, příp. e-mail: 

Děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku. 

 

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte některému ze členů KMČ 

Svatý Kopeček nebo na Detašovaném pracovišti Magistrátu Svatý 

Kopeček (nad poštou)Vaše kontaktní údaje a druhy nádob, o které 

máte zájem, je možné rovněž zaslat na e-mail: plachy@tsmo.cz  

mailto:plachy@tsmo.cz


Pozvánka 

 

Vážení spoluobčané Svatého Kopečka, 

 

KMČ Svatý Kopeček vás zve na prezentaci zpracovaného 

návrhu na využití budovy Křičkova 4 (budova vedle fotbalového 

hřiště),  pro potřeby obyvatel Svatého Kopečka na společenské, 

kulturní, sportovní, spolkové a další aktivity. 

 

 

Seznámit  se s tímto návrhem máte možnost individuálně na 

Detašováném pracovišti MMOL Svatý Kopeček (nad poštou), 

 

dne 26.10.2015 v čase od 16:00 do 20:00 hod., 

 

kde vám budou k dispozici členové KMČ Sv. Kopeček. 

 

Dále vás chceme seznámit s novým pilotním projektem na 

třídění odpadů na Svatém Kopečku, ke kterému se KMČ Sv. 

Kopeček připojila ve spolupráci s odborem životního prostředí a 

TSMO. 

 

KMČ předem děkuje za váš zájem. 

 


