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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 15.5.2017 
 

 

I. Zahájení 
 
Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.  
 

 

II. Prezence členů KMČ 
 
Přítomni:       Ambrož Radek, Mgr. Dvorská Prekop Hana, Ing. Černý Stanislav,   
                        Jeřábek Stanislav, Prášil František ml., Zvěř Evžen. 
 
Nepřítomni:   Valuš Stanislav. 
 
 

III. Schválení minulého zápisu  
 
Bez připomínek. 

 
 

Jubilanti v dubnu  

 
V dubnu oslavili své životní jubileum paní Milada Rozsívalová, Stanislava Spáčilová a pan 
Stanislav Kovařík. Gratulujeme. 
  
 

IV. Projednávané body 
 
 

● Žádost o příspěvek - Klub seniorů Svatý Kopeček žádá o příspěvek na zájezd do  

Litomyšle ve výši cca. 9000,-Kč. Částka bude použita na dopravu. Příspěvek bude uhrazen 
z rozpočtu KMČ určeného na kulturu. 
Členové KMČ s žádostí souhlasí.                                       Hlasování: pro 6 ze 6. 

 
 

● Chodníky Dvorského – v minulém měsíci se uskutečnil poslední tzv. „výrobní výbor“ v 

rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Jednání se za KMČ zúčastnil František Prášil. Dalším krokem bude příprava projektové 
dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude připravena k 
odsouhlasení. Vedle realizace nové zastávky Svatý Kopeček – bazilika (u hospice), je 
výstavba chodníků na začátku obce (Dvorského) pro KMČ prioritou č.1.  
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● Česká pošta na Svatém Kopečku hledá nájemce – ČP hledá smluvního zástupce 

pro poskytování poštovních služeb formou provozovny Pošty Partner. Informační letáček 
pro zájemce byl již vyvěšen na nástěnce KMČ před budovou pošty. 
 

● Východní tangenta – dne 27. 4. 2017 proběhla schůzka s vedením Olomouckého kraje 

na Krajském úřadě Olomouckého kraje za účasti: hejtman p. Okleštěk, náměstek hejtmana 
Mgr. Zemánek, pracovníci krajského úřadu Ing. Bc. Mazurová, Mgr. Pěruška, Ředitelství 
silnic a dálnic Ing. Smolka MBA, za KMČ Droždín Ing. Hainc, Ing. arch. Daněk, za KMČ 
Svatý Kopeček p. Prášil, za KMČ Chválkovice PhDr. Šíp, za obec Samotíšky Ing. Gloser.  
Na jednání se řešila současná situace řešeného projektu a zúčastnění za KMČ seznámili 
hejtmana Olomouckého kraje se situací a s problémem zaslepení komunikace spojující obec 
Samotíšky a městskou část Chválkovice. Pan hejtman se blíže seznámí se situací na místě.  
Dále ŘSD Ing. Smolka MBA seznámil přítomné se stávající situací a s návrhem současného 
plánu, kde se počítá s variantou přemostění pro cyklisty a chodce. Na jednání se 
projednávali možné varianty řešení situace. Zúčastnění předsedové KMČ a starosta obce 
Samotišky navrhují přemostění i pro osobní automobily a veřejnou dopravu. Věc dále bude 
řešena se zástupci města Olomouce. 

 
●  Zóna 30 v ulicích Radíkovská, U Ovčačky a Křičkova – Rada města Olomouce 

schválila investiční akci „Zóna 30“. Budou realizovány 3 celoplošné zpomalovací prahy na 
vjezdech do ulic Radíkovská (kostková cesta), Křičkova a U Ovčačky. Bude zřízena zóna     
s dopravním omezením 30 km/h a zákaz vjezdu motorových vozidel mimo dopravní obsluhu. 
Součástí investiční akce je i vybudování chybějícího chodníku od zastávky Svatý Kopeček - 
ZOO  k ulici U Ovčačky a bude upraveno stanoviště pro tříděný odpad na ulici U Ovčačky. 
 

● Hody a hodová zábava 2017 – Dne 2.6.2017 se uskuteční na fotbalovém hřišti hodová 

zábava. Zábavě bude předcházet od 18:30 fotbalový turnaj SK Kopeček vs. FC Chelsea 
(Slavonín). Vstupné na hodovou zábavu je zdarma za finančního přispění KMČ Svatý 
Kopeček. Akce je schválena Zastupitelstvem města Olomouce od 19:00 – 02:00 hodin 
(viz obecně závazná vyhláška o rušení nočního klidu). 
K tanci a poslechu zahraje kapela ze Samotišek Starý WeMena. 
V neděli 4.6. hodové oslavy vyvrcholí hodovým průvodem. Pozvánky jsou již rozneseny. 
 

● Pravidelná schůzka se zástupci policie – v minulém měsíci se uskutečnila 

pravidelná schůzka členů KMČ se zástupci městské a státní policie, kde se probírala 
problematika v jednotlivých městských částech. Pro naši městskou část je stěžejní otázka 
parkování a těžkých kamionů zajíždějících z a do lesa. Bylo přislíbeno kontrolní vážení 
kamionů. 
 

● Autobus 111 – byl vznesen dotaz, zda by autobus č.111 nemohl začít jezdit, alespoň  

o víkendech dříve, než je tomu nyní – třeba od března. Zjistíme. 

 
● Digitalizace svatokopecké kroniky – pan Jeřábek zjistí cenu a možnosti realizace 

digitalizace svatokopecké kroniky a zvýšení její dostupnosti pro zájemce o studium historie 
Svatého Kopečka. S digitalizováním kroniky a jejím zpřístupněním pro široký okruh zájemců 
zástupci KMČ souhlasí.  
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V. Souhrn nových a starých požadavků z jednání KMČ Svatý 
Kopeček 

 

 
● Autobus 111 – byl vznesen dotaz, zda by autobus č.111 nemohl začít jezdit, alespoň  

o víkendech dříve, než je tomu nyní – třeba od března. Zjistíme. 

 
 
● Zídka u zastávky – KMČ opětovně urguje havarijní stav zídky u 
zastávky Svatý Kopeček – Bazilika směr Olomouc. Hrozí zřícení zídky, 
Žádáme urgentně o opravu.  
 
!!!Technický stav zídky se stále zhoršuje!!!!  
 
 
 
 
VI. Závěr 
 
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:30 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční  
dne 5.6.2017 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                            

                                                      
Zapsala: Hana Prekop Dvorská 
Schválil:  František Prášil 


