
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 7.3.2016 
 

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

Valuš Stanislav, Zvěř Evžen. 

Nepřítomni:   Bránka Karel. 

 

 

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.  

 

 

 

 

• Jubilanti v únoru – v únoru oslavili své životní jubileum paní Eva Kronková                         

a pan Mojmír Andrys. Gratulujeme. 

 

 

• Studie parkování na Svatém Kopečku -  KMČ Svatý Kopeček se zúčastnila posledního 

„výrobního výboru“ „Studie parkování na Svatém Kopečku“, který se uskutečnil 

v zasedací místnosti odboru koncepce a rozvoje. KMČ následně zaslala zpracovateli 

doplňující návrhy k dané studii. Po zapracování těchto návrhů do studie bude společně 

navržen termín projednání s obyvateli Svatého Kopečka, který následně zveřejníme. 

 

• Sběrová sobota 2016 – informujeme obyvatele Svatého Kopečka, že dne 23.4.2016 se na 

parkovišti u Fojtství uskuteční sběrová sobota a to od 8:00 – 13:00 hod.  

 

• Chodníky - ulice Dvorského- KMČ kontaktovala pana náměstka Mgr. Žáčka – odbor 

investic ohledně zahájení jednání o řešení realizace chodníků v ulici Dvorského na příjezdu 

na Svatý Kopeček. KMČ bude sdělen termín společné schůzky. 

 

• Zklidnění dopravy na Dvorského ulici- KMČ v souvislosti s problematikou absence 

chodníků na ulici Dvorského iniciovala návrh směrovaný na odbor dopravy, kde navrhuje 

umístění dopravních značení a zařízení v úseku na příjezdu na Svatý Kopeček a odjezdu ze 

Svatého Kopečka. Naším návrhem se bude zabývat dopravní komise. KMČ upozorňuje na 

nutnost realizovat tyto opatření v co nejkratším čase z důvodu rizika ohrožení chodců 

(obyvatelů) v této lokalitě. O dalších krocích Vás budeme informovat. 

 

 



• Opravy 2016 na Svatém Kopečku- KMČ Svatý Kopeček v průběhu měsíce sjedná 

schůzku s TSMO a.s. na které budou vytipovány opravy komunikací a chodníků na Svatém 

Kopečku. Následně bude na tyto návrhy vypracován rozpočet, podle kterého se rozhodne, 

které akce se budou realizovat v průběhu letošního roku. 

 

• Vodoprávní řízení- kanalizační přípojky na Svatém Kopečku- KMČ Svatý Kopeček byla 

informována odborem životního prostředí (vodní hospodářství) o průběhu vodoprávního 

řízení na Svatém Kopečku (kanalizační přípojky). Odbor životního prostředí dokončuje 

projednávání konkrétních problematických případů s majiteli těchto kanalizačních přípojek. 

KMČ děkuje za společnou spolupráci v těchto případech. 

 

• Kulturní a společenské akce - podpora KMČ--připomínka - pořádáte nebo víte o nějaké  

společenské, kulturní nebo sportovní akci pořádané na Svatém Kopečku, na které by se  

mohli zúčastnit obyvatelé Svatého Kopečka?  Přepošlete nám pozvánku, letáček nebo 

odkaz na  kmc25@seznam.cz  případně zavolejte na 736 729 767 a my Vám pomůžeme 

předat tuto informaci obyvatelům Svatého Kopečka. (Místní rozhlas, vývěska, web, E-mail). 

Budeme rádi, když se zapojíte do společenského života na Svatém Kopečku.  

Několik informačních letáčků bylo již úspěšně rozesláno na Vaše E-mailové adresy. Vy, kteří 

zatím nedostáváte tyto informace a měli by jste zájem o ně zájem napište, prosím na  

kmc25@seznam.cz . Připomínáme, že ti kteří je dostáváte a naopak zájem nemáte, napište 

„Nemám zájem o zasílání informací pro obyvatele Svatého Kopečka“  

 

 

 

 

 Příští jednání KMČ č. 25 bude dne  4.4.2016 od 19:00 hodin. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:45 hodin. 

 

 

 

 

Zapsal: František Prášil  
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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/ 
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