
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 2.11.2015 
 

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

Valuš Stanislav, Zvěř Evžen. 

Hosté:           p. Marta Čapková, JUDr. Zora Krejčí, p. Daniel Bednařík, Ing. Pavel Oslík 

 

 

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.  

 

 

 

• Jubilanti v říjnu – v měsíci říjnu oslavily své životní jubileum paní Jaroslava Smyslilová a 

paní Libuše Skřečková. Gratulujeme. 

 
 
• Pilotní projekt „Třídím přímo doma“ - KMČ informuje obyvatele Sv. Kopečka, že pilotní 
projekt „Třídím přímo doma“ na základě vyhodnocení dotazníků, odevzdaných na odbor 
životního prostředí MMOl a TSMO, bude zahájen v prosinci 2015. Jedná se jak o plast, tak i 
o papír.  
Nádoby na plast a papír budou rozváženy na uvedené adresy jednotlivým zájemcům, kteří 
projevili zájem o zapojení se do projektu.  
Rozvoz proběhne dne 10.12.2015 od 16:00- 20:00 hod. V případě, že nebudete v uvedený 
čas doma, můžete si nádoby vyzvednout na detašovaném pracovišti Sv. Kopeček.  
Obyvatelé, kteří by se chtěli dodatečně připojit k tomuto projektu, se mohou přihlásit na  
plachy@tsmo.cz   
 
KMČ Sv. Kopeček děkuje obyvatelům Sv. Kopečka za účast v tomto projektu. 
 
Datum rozvozu nádob, dodatečné objednávky nádob a plán svozů je v příloze č.1. 
 

 

• „Budova Křičkova 4“ prezentace - dne 26.10.2015 proběhla na detašovaném pracovišti 

MMOl Sv. Kopeček  veřejná prezentace návrhu KMČ Sv. Kopeček „investiční záměr – 

budova Křičkova 4, využití pro obyvatele Sv. Kopečka“. KMČ následně předala tento návrh 

odboru investic k dalšímu projednání. KMČ děkuje obyvatelům za účast na této prezentaci a 

jejich podpoře tomuto projektu.  

Obyvatelé, kteří se nemohli zúčastnit prezentace, mohou kontaktovat: 

prasilsvatykopecek@seznam.cz. O dalším postupu vás budeme informovat. 

 

 

• Svatokopecká ročenka 2015 - paní Marta Čapková (organizátorka Svatokopecké ročenky 

2014) předala KMČ Svatý Kopeček kontakty na spolky a organizace, působící v naší místní 

části. KMČ ve spolupráci s p. Čapkovou osloví jednotlivé spolky a organizace k zaslání jejich 

příspěvků k uveřejnění ve Svatokopecké ročence 2015. KMČ tímto děkuje paní Martě 

Čapkové za její účast a aktivitu v této věci (a nejen v této věci). 
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V této souvislosti oslovujeme obyvatele Svatého Kopečka, kteří mají nějaký zajímavý 

příspěvek z historie, fotografii apod., týkající se Svatého Kopečka, ať se obrátí na KMČ Svatý 

Kopeček s tím, že může být zařazen do ročenky.  

Kontakt: 

František Prášil 

Tel.: 736729767 

prasilsvatykopecek@seznam.cz  

 
 
• paní JUDr. Krejčí, p. Ing. Oslík a p. Bednařík – seznámili členy KMČ Svatý Kopeček 
s materiálem o  dodržováním ochranných pásem v k.ú. Samotišky, Svatý Kopeček a 
Droždín. KMČ projednala a odhlasovala (5 přítomných - 5 pro), že KMČ Svatý Kopeček je 
pro  zachování ochranných pásem kolem areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém 
Kopečku a areálu kláštera Hradisko a připojila se podpisem k tomuto materiálu. 
 
 
 
• Veřejné osvětlení - hlášení závad -  KMČ informuje obyvatele Sv. Kopečka o možnosti 
nahlášení závady veřejného osvětlení přímo na TSMO. 
 
Závadu můžete nahlásit 
 

Telefonicky:    

585700023  - od 7:00 do 15: 00 hod. 

 
Elektronicky:  

www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/ 
 
Pokud máte návrh na umístění (doplnění) nového osvětlení v okolí vašeho bydliště, 
kontaktujte KMČ Svatý Kopeček. Děkujeme za spolupráci. 

 
 
•Přerostlé keře- KMČ požaduje odstranění přerostlých keřů a zeleně v blízkosti autobusové 

zastávky „Bazilika“ směr Olomouc v zeleném pásu vedle chodníku. (k.ú. Svatý Kopeček, p.č. 

553) 

Na základě návrhu obyvatele Sv. Kopečka žádáme dále o zařazení do plánu sečby zelenou 

plochu v lokalitě křižovatka Dvorského x Kovařovicova (u bývalé SŠ Dvorského 5/17) směr 

k transformátoru - k.ú. Svatý Kopeček, p.č. 600/1. Požadavky budou směřovány na odbor 

ŽP. 

V případě, že v okolí všeho bydliště nejsou udržované zelené plochy, kontaktujte KMČ Svatý 

Kopeček. 

 
 
• Sběrová sobota 2016 - KMČ Svatý Kopeček navrhuje konání sběrové soboty v roce 2016 
na duben 2016. Tento požadavek byl odeslán na odbor ŽP. O termínu konání sběrové 
soboty vás budeme informovat. 
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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 

 
 

a facebook o dění na Svatém Kopečku - spolkové, společenské, sportovní a další akce a 
informace, zápisy KMČ atd. 

 

https://www.facebook.com/centrumkopecka/ 

a navazující webové stránky 

http://centrumkopecka.cz/ 

 

 

 

 

 Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 7.12.2015 od 19:00 hodin. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:45 hodin. 

 

 

 

 

Zapsal: František Prášil  
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Rozvoz objednaných nádob na plast a papír 240 l 

Svatý Kopeček 
čtvrtek 10. prosince 2015 od 16 do 20 h 

 

Nebyli jste při rozvozu zastiženi doma? 

Volejte v době rozvozu na dispečink TSMO tel. 585 700 035. 

 

Pokud jste to nestihli, můžete si nádoby vyzvednout osobně: 

Na Detašovaném pracovišti MMOl, Sadové náměstí 11 (nad poštou) 

každá středa v době 8 – 12 a 13 – 17 h nebo pátek 8 – 14 h. 

 

Dodatečné objednávky nádob na třídění tamtéž nebo na mail plachy@tsmo.cz 
 

Termíny svozu z 240l nádob na papír a plasty 2016 

Svatý Kopeček 
 

PLAST  PAPÍR 

1. svoz 8.1.2016 sudý pátek  1. svoz 15.1.2016 sudý pátek 

2. svoz 29.1.2016 sudý pátek  2. svoz 12.2.2016 sudý pátek 

3. svoz 26.2.2016 sudý pátek  3. svoz 11.3.2016 sudý pátek 

4. svoz 25.3.2016 sudý pátek  4. svoz 8.4.2016 sudý pátek 

5. svoz 22.4.2016 sudý pátek  5. svoz 6.5.2016 sudý pátek 

6. svoz 20.5.2016 sudý pátek  6. svoz 3.6.2016 sudý pátek 

7. svoz 17.6.2016 sudý pátek  7. svoz 1.7.2016 sudý pátek 

8. svoz 15.7.2016 sudý pátek  8. svoz 29.7.2016 sudý pátek 

9. svoz 12.8.2016 sudý pátek  9. svoz 26.8.2016 sudý pátek 

10. svoz 9.9.2016 sudý pátek  10. svoz 23.9.2016 sudý pátek 

11. svoz 7.10.2016 sudý pátek  11. svoz 21.10.2016 sudý pátek 

12. svoz 4.11.2016 sudý pátek  12. svoz 18.11.2016 sudý pátek 

13. svoz 2.12.2016 sudý pátek  13. svoz 16.12.2016 sudý pátek 

14. svoz 30.12.2016 sudý pátek     

 

Plán svozu bude k dispozici také na:                                                    

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

http://centrumkopecka.cz/ 
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