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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 5.6.2017 
 

 

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., Valuš Stanislav, Zvěř Evžen. 
 
 

III. Schválení minulého zápisu  
 
Bez připomínek. 

 
 

Jubilanti v květnu  

 
V květnu oslavili své životní jubileum paní Anna Gračková, Jarmila Malíková,  
Věra Obkráčilová, Milada Hudcová a pan Rostislav Zendulka. Gratulujeme. 
  
 

IV. Projednávané body 
 
 

● Parkování na Svatém Kopečku – dne 17.5. 2017 se uskutečnil tzv. „výrobní výbor“-  

„Parkovací systém na Svatém Kopečku“ za účasti předsedy KMČ Františka Prášila, na němž 
se především probíralo umístění směrových tabulí, které budou návštěvníky navádět na  
volná parkoviště na Svatém Kopečku. 
Infoznačky budou umístěny po celé páteřní trase od Samotišek po ZOO a ze směru od 
Lošova. První značky budou při kruhovém objezdu u Samotišek a budou hlídat zda je již 
kapacita parkovišť na Sv. Kopečku obsazena, další na začátku obce v ulici Dvorského. Ta 
bude ukazovat stav parkovacích míst na všech parkovištích na Kopečku (u Macků, u Fojtství, 
U Ovčačky, ZOO a vršina směr Radíkov). Na parkovištích budou osazené parkovací 
automaty, tam kde je to možné budou závory, tam kde ne bude kamerový systém. 
Realizace je naplánovaná tak, že by systém měl v roce 2018 plně fungovat. 
 

 

● Opravy komunikací z rozpočtu KMČ pro rok 2017 – prioritou je oprava ulice 

Kovařovicova (nový asfalt směr školka, navazující na loňskou opravu), realizace žlabu v ulici 
Ústavní (omezí zatékání vody k pozemku manželů Běhalových), dalšími body je realizace 
odtokového žlabu v ulici Křičkova, oprava kanalizačních vpustí na území bytovek a další dle 
finančních možností. K dispozici na opravy je jen 300 000,- Kč. 
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●Česká pošta na Svatém Kopečku – prázdninové omezení provozu –  

upozorňujeme občany, že Česká pošta na Svatém Kopečku bude v prázdninových měsících 
fungovat pouze v omezeném provozu.  

 

K úpravě pracovní doby dojde v těchto termínech: 
 

17.7.-1.8.2017 -    otevřeno pouze od 8:00-12:00. 
21.8.-31.8.2017-   otevřeno pouze od 8:00-12:00. 

 
 
 
● Plán udržitelné mobility města Olomouce – upozorňujeme občany, že se mohou 

veřejně vyjádřit k dopravě ve městě a jejímu směřování v dalších letech. Mohou tak učinit 
online na webu http://www.olomouc.dobramesta.cz/, nebo se účastnit veřejných projednání 
Plánu udržitelné městské mobility. Plán udržitelné městské mobility Olomouce (PUMMO) je 
vypracováván s důrazem na lidské hodnoty a spokojený život obyvatel ve městě, který je 
výrazně ovlivňován způsoby dopravy a jejich možnostmi. Tento strategický plán pomůže 
Olomouci odhalit silné i slabé stránky v městské dopravě a parkovacích prostorech a vytvořit 
tak optimalizované řešení veřejného prostoru a ulic. Zpracovatelem projektu je Centrum 
dopravního výzkumu společně s odborem koncepce a rozvoje statutárního města Olomouc. 
 

 
●Příprava budování chodníku na ul. Dvorského – Rada města Olomouce schválila 

pokračování v projekční přípravě realizace výstavby chodníku na začátku obce, realizace 
chodníků by měla být v roce 2018. 

 
 
●Svatokopecké hody 2017 – KMČ děkujeme všem občanům za hojnou účast nejen na 

páteční hodové zábavě, ale i na nedělním průvodu. Zvláštní poděkování patří všem 
dobrovolníkům a účastníkům, kteří pomohli vše připravit a nachystat.  
 

Ještě jednou velký dík, hody se povedly, těšíme se na další rok. 
 
 
 

 
● Žádost o poskytnutí prostor pro potřeby KMČ Svatý Kopeček- KMČ Svatý 

Kopeček projednala a souhlasí se zasláním žádosti o poskytnutí prostor (místností) 
v budově na Křičkově ulici a to pro potřeby KMČ Svatý Kopeček (základní zázemí 
pro pořádání venkovních akcí pořádaných KMČ a akcí podporovaných KMČ). 
O postupu vás budeme informovat. 
 
 
 
 
 

http://www.olomouc.dobramesta.cz/
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V. Souhrn nových a starých požadavků z jednání KMČ Svatý 
Kopeček 

 
 
 

● Žádost o poskytnutí prostor pro potřeby KMČ Svatý Kopeček- KMČ Svatý 

Kopeček projednala a souhlasí se zasláním žádosti o poskytnutí prostor (místností) 
v budově na Křičkově ulici a to pro potřeby KMČ Svatý Kopeček (základní zázemí 
pro pořádání venkovních akcí pořádaných KMČ a akcí podporovaných KMČ). 
O postupu vás budeme informovat. 

 
 
● 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 19:55 hod. 

 
 
 
 
Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční  
dne 3.7.2017 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou. 

 
 
 
 
 

 
                                                            

                                                      
Zapsala: Hana Prekop Dvorská 
Schválil:  František Prášil 


