ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ze dne 6.6.2016

Přítomni:

Dvorská Prekop Hana, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Prášil
František ml., Valuš Stanislav, Zvěř Evžen.

Nepřítomni: Ambrož Radek.

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.

● Jubilanti v květnu – v květnu oslavili své životní jubileum pan Vlastimil Zamykal, Jaroslav
Podolský a Stanislav Kudela. Gratulujeme.

● Změny ve složení KMČ Svatý Kopeček – dne 17.5.2016 jmenovala RMO na svém
jednání paní Hanu Prekop Dvorskou za členku KMČ Sv. Kopeček. Členové KMČ Svatý
Kopeček vítají paní Prekop Dvorskou a přejí ji mnoho zdaru a trpělivosti při práci pro naší
městskou část Svatý Kopeček. Současně byl na jednání RMO odvolán na vlastní žádost
dosavadní člen KMČ Svatý Kopeček pan Karel Bránka. KMČ tímto děkuje panu Bránkovi za
práci pro městskou část Sv. Kopeček a přejeme mu vše dobré do budoucna.

● Schůzka předsedů KMČ, MPO a Policie ČR- v květnu se uskutečnila pravidelná schůzka
předsedů KMČ Droždín, Svatý Kopeček, Radíkov a Lošov se zástupci Městské policie
Olomouc a Policie ČR. Předseda KMČ Svatý Kopeček se zmínil mimo jiné o studii parkování
na Sv. Kopečku a nutnosti dodržování pravidel silničního provozu a to hlavně dodržování
zákazových značek (zákaz vjezdu). KMČ předpokládá, že po projednání a schválení studie
parkování na Sv. Kopečku bude realizován zvýšený dohled ze strany MPO nad dodržováním
zákazových značek (zákazu vjezdu) ze strany návštěvníků Sv. Kopečka.

● Studie parkování na Sv. Kopečku- dne 16.6.2016 v 18:00 hod. se uskuteční na
detašovaném pracovišti Sv. Kopeček (nad poštou) veřejné projednání „Studie parkování na
Sv. Kopečku“ (pozvánky byly rozneseny do schránek - domácností).
● Dopravní značka chodci ve vozovce- v ulici Dvorského směr Olomouc v úseku před
zatáčkou byla na základě žádosti KMČ umístěna dopravní značka „chodci ve vozovce“ a
„doporučená 30 km/h“. Stejná značka bude umístěna i v opačném směru na příjezdu na
Sv. Kopeček. KMČ současně zahájila jednání ve věci vybudování chybějících chodníků
v této lokalitě. O postupu v této problematice vás budeme informovat.

● Zpomalovací retardéry Radíkovská, Křičkova a U Ovčačky- dle ujištění odboru dopravy
informujeme obyvatele, že letos bude provedena projektová příprava na projekt
„Zpomalovací retardéry, zóna zákazu vjezdu a 30 km/h“ ulice Radíkovská (kostková),
Křičkova a U Ovčačky. Realizace projektu bude provedena v roce 2017.

● Kanalizační vpusti- KMČ Sv. Kopeček informuje obyvatele Sv. Kopečka o možnosti
nahlásit neodtékající (poškozené, ucpané) kanalizační vpusti (kanál) ve vaší ulici nebo
kdekoliv na Sv. Kopečku a to na:

Dispečink TSMO:

tel.:

605 201 686

email:

katerina.malikova@tsmo.cz

KMČ Sv. Kopeček: email:

kmc25@seznam.cz

Došlá e-mailová korespondence:
Elektronicky doručené stížnosti od obyvatelů Svatého Kopečka na způsob opravy zídky
(oplocení) na hřbitově na Svatém Kopečku. (použití betonových bloků a odvoz starých cihel)
Stížnosti byly následně projednávány se zástupci SmOl.

● Hody Svatý Kopeček 2016- poděkování- v neděli dne 5.6. 2016 se uskutečnily „Hody
Svatý Kopeček 2016, kterým předcházela v pátek 3.6.2016 hodová zábava v restauraci U
Macků, kde zahrála hudební skupina Rose Band. KMČ Svatý Kopeček tímto děkuje
organizátorům letošních hodů a všem, kteří se jich zúčastnili.
Současně děkujeme všem, kteří přispěli na tyto hody.
Poděkování za letošní hody v příloze.
Těšíme se na „Hody Svatý Kopeček 2017“

● Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 11.6.2016 od 19:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno ve 20:45 hodin.

Zapsal: František Prášil

Hody Svatý Kopeček 2016 - poděkování
Dne 5.6.2016 za krásného nedělního dne se uskutečnily Hody Svatý Kopeček,
organizované ve spolupráci s obyvateli Svatého Kopečka a Maticí svatokopeckou.
Sraz účastníků hodového průvodu byl letos na ulici Radíkovská. Průvod následně
prošel za hudebního doprovodu kapely DOLANKA přes Svatý Kopeček směrem
k bazilice, kde se uskutečnila hodová mše. Hody dále pokračovaly na Sadovém
náměstí „pod boudkama“ kde do 12ti hodin hrála k tanci a poslechu skupina
DOLANKA.
Letošním hodům na Svatém Kopečku předcházela v pátek 3. 6. 2016
„Svatokopecká hodová zábava“ v restauraci U Macků, kde zahrála ke spokojenosti
zúčastněných návštěvníků hudební skupina ROSE BAND.
KMČ Svatý Kopeček tímto děkuje všem, kteří se zúčastnili letošní hodové zábavy a
hodového průvodu na Svatém Kopečku a již se těšíme na hody 2017.
Velké poděkování patří všem, kteří přispěli a podíleli se na realizaci letošních
hodů:
Matice svatokopecká - spoluorganizace
SmOl.- KMČ Svatý Kopeček - finanční příspěvek
Rodina Prášilových a rodina Chlumeckých, manželé Šálkovi, Ing. Soňa
Lachová, Marta Čapková - organizace
Ing. Jaroslav Lehnert - poskytnutí výtvarného motivu na pozvánky
Benešova cukrářská výrobna, pan Zdeněk Beneš - hodové perníčky
Restaurace U Macků, pan František Macek - "posilňovací lahvinky" něčeho
ostřejšího
Petr Pudil, Milan Andrys, Andrea Kočiříková a Ing. Petr Přerovský – práce a
materiál na hodovou výzdobu, roznos občerstvení
paní Blažena Andrysová a Romana Andrysová - skvělé hodové koláčky
paní Olga Pudilová, Marie Římská a Marta Zvěřová - vynikající trubičky,
rohlíčky i jiné cukroví
paní Milada Lachová - zajištění hanáckých krojů
pan Josef Beran – fotodokumentace
Jiří Valihrach- foto+video
děti naší ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Pospíšilové - výroba
papírových ozdob
sousedé z Křičkovy ulice a všichni spoluobčané, kteří přispěli finančních
darem
hlídka Městské Policie Olomouc- asistence u hodového průvodu

A zde je video z hodového průvodu 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=WjQYlkx4Xy0

KMČ Svatý Kopeček

