
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 4.1.2016 
 

Přítomni:   Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Prášil František ml., Valuš Stanislav, 

Zvěř Evžen. 

Nepřítomni:   Ambrož Radek,  Bránka Karel. 

 

 

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.  

 

 

• Jubilanti v prosinci – v prosinci oslavili své životní jubileum paní Drahomíra Ditmarová, 

Zdeňka Macků, Františka Šobáňová a pan Jan Benýšek. Gratulujeme. 

 
• Detašované pracoviště - otevírací doba - upozorňujeme obyvatele Svatého Kopečka na 

změnu otevírací doby detašovaného pracoviště MMOl. na Svatém Kopečku. 

 

Nová otevírací doba od 1.1.2016 : 

pouze středa 8:00-12:00 hod. a 13:00-17:00 hod. 

 
 

• Dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým majetkem SMOl - 

Zastupitelé města Olomouce na svém jednání dne 16.12.2015 schválili dokument, zabývající 

se dlouhodobým plánem hospodaření s vybraným nemovitým majetkem města, a to v období 

od roku 2016 až 2018. Schválená koncepce přiblíží občanům záměry města, které má           

v příštích letech v nakládání s konkrétními nemovitostmi. Koncepce rozděluje vybrané 

nemovitosti do tří kategorií. 

A- Nemovité věci ve vlastnictví města, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji, směně 
nebo darování. 

B- Nemovité věci, zejména objekty s nebytovými prostory, které lze prodat, směnit nebo 
darovat pouze za splnění určitých podmínek. 

C- Nemovité věci určené k prodeji, směně nebo darování.  

KMČ Svatý Kopeček v návaznosti na výše zmíněnou koncepci informuje obyvatele Svatého 
Kopečka, že budova Křičkova 4 u fotbalového hřiště byla po společném jednání s odborem 
majetkoprávním (p. náměstek Žáček) zařazena do kategorie „A“.  

KMČ vnímá zařazení této budovy do kategorie „A“, jako garanci SMOl,  ponechat budovu 
Křičkova 4 ve svém majetku a věří, že toto rozhodnutí kladně přispěje při dalším jednání a 
postupu ve věci „IZ budova Křičkova 4 - využití pro potřeby obyvatel Svatého Kopečka“.  

Do kategorie „A“ je rovněž zařazena i budova Detašovaného pracoviště na Svatém Kopečku. 



• Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - oznamujeme obyvatelům Svatého Kopečka, 

že dne 19.1.2016 od 8:00-16:00hod. a 21.1.2016 od 8:00-16:00 hod. bude na Svatém 

Kopečku přerušena dodávka elektrické energie. V přílohách najdete informace, kterých částí 

Sv. Kopečka se jednotlivé přerušení dodávky elektřiny týká. Oznámení o přerušení elektřiny 

jsou vyvěšeny na sloupech el. vedení. KMČ již informovala obyvatele emailem. 

• Investiční akce Svatý Kopeček 2016 - v prosinci byla KMČ Svatý Kopeček seznámena 
s plánem investic na rok 2016. Prezentace plánu investic se uskutečnila v zasedacím sále 
MMOl za účasti zástupců MMOl náměstků primátora Mgr. Filipa Žáčka, RNDr. Ladislava 
Šnevajse, PhDr. Pavla Urbáška, vedoucích odborů MMOl. V průběhu setkání byly 
představeny projekty na přípravu a realizaci oprav a staveb v  Olomouci.                                                                                                       
Investiční akce 2016 plánované na Svatém Kopečku jsou kanalizační přípojka Základní škola 
Dvorského 33 a výstavba Afrického pavilonu Zoo. Plánované přesunutí autobusové zastávky 
na Svatém Kopečku „Bazilika“ směr Olomouc, o což žádala KMČ Svatý Kopeček, nebylo 
zařazeno do plánu investic na rok 2016 z důvodu aktualizace majetkových poměrů, 
týkajících se pozemků pod nově plánovanou  zastávkou (dle sdělení odb. investic). KMČ 
v této souvislosti připomíná a upozorňuje, že současné umístění této zastávky představuje 
velké riziko závažné dopravní kolize, a proto budeme žádat o zařazení této investiční akce 
do plánu investic na rok 2017. KMČ bude v letošním roce usilovat o zpracování projektové 
dokumentace na výstavbu nových chodníků na Svatém Kopečku (Dvorského, Radíkovská). 

V rámci prostředků na opravy, které má KMČ k dispozici, budou navrhnuty opravy chodníků 
a komunikací (dle návrhů na opravy). 

 

•Plánované aktivity KMČ Svatý Kopeček 2016 -  

- Pokračování v dalším postupu  investiční záměr „Budova Křičkova 4“. 

- Studie parkování na Svatém Kopečku 

- Umístění toalet na parkovišti „Fojtství“ 

- Umístění světelné dopravní informační tabule parkoviště ZOO - VOLNO-OBSAZENO na 
Radíkovské 

- Realizace opravy zídky na hřbitově Holubova ul. (Hřbitovy Olomouc) 

- Oprava stavidla – spodní rybník-Radíkovská 

- Zpomalovací prahy u hřiště (kostková cesta) 

- Umístění radaru na příjezdu na Svatý Kopeček od Olomouce (Dvorského ulice) 

- Spolupráce a podpora na společenských akcích na Sv. Kopečku (v rámci našich možností) 

- Svatokopecká ročenka 2016 

- a další (Vaše návrhy, postřehy, projekty, spolupráci a podporu) 

O vývoji jednotlivých akcí Vás budeme informovat. 



 

 

• Plán jednání KMČ č. 25 v roce 2016 – připomínáme, že jednání komise bude probíhat 
vždy v pondělí od 19:00 hodin v prostorách Detašovaného pracoviště MMOl (nad poštou). 

Termíny jednání KMČ Svatý Kopeček jsou následující:  

 4. ledna 

 1. února 

 7. března 

 4. dubna 

 2. května 

 6. června 

 11. července 

 1. srpna 

 5. září 

 3. října 

 7. listopadu 

 5. prosince 

 

 

 Příští jednání KMČ č. 25 bude dne  

1.2.2016 od 19:00 hodin. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 

 

 

 

 

Zapsal: František Prášil  

 

 

 



 

 

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/ 
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