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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 4.12.2017 
 

 

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

 

II. Prezence členů KMČ 
 
 
Přítomni:       Ambrož Radek, Mgr. Dvorská Prekop Hana, Ing. Černý Stanislav, 

                        Prášil František ml., Zvěř Evžen. 
                         

Nepřítomni:  Jeřábek Stanislav, Valuš Stanislav. 
 

Hosté:           RNDr. Ladislav Šnevajs, Mgr. Yvona Kubjátová, Mgr. Bc. Michal Majer,  

                      Ludmila Gottwaldová, DiS., sestry premonstrátky, paní Jana Krejčová a 
                       Dagmar Černá. 
 
 

III. Schválení minulého zápisu  
 
Bez připomínek. 

 

 
Jubilanti v listopadu 

 
V listopadu oslavili své životní jubileum paní Zdeňka Procházková, Ludmila Zatloukalová 
a pan Milan Maciuch. Gratulujeme. 
  
 
 
 

IV. Projednávané body 
 
● Hosté – zástupci města Olomouce, Charity a sester premonstrátek – 

 
Domov sv. Anežky na Svatém Kopečku – RNDr. Šnevajs, zástupci Odboru sociálních 

služeb, ředitelka olomoucké Charity paní Gottwaldová a sestry premonstrátky, přišli 
zástupcům KMČ představit projekt Domova sv. Anežky, jenž vznikne v části Norbertina. 
 
Domov má sloužit chudým nemohoucím nemocným lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc 
druhých. V objektu bude k dispozici max. 30 míst. Provoz dvou propojených služeb, 
azylového domu a pečovatelské služby, zahájí středisko Samaritán v prostorách zařízení už 
od 1. února 2018 a nabídne 12 pracovních úvazků.  
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Zájemci o zaměstnání naleznou více informací na internetových stránkách charity: 
http://www.olomouc.charita.cz/volna-mista/ 
Pro případné další informace se můžete obracet na ředitelku olomoucké charity, zřizovatele 
domova, paní Ludmilu Gottwaldovou, na tel.: 731 418 157 nebo na e-mailu: 
ludmila.gottwaldova@olomouc.charita.cz 
Členové KMČ berou tuto informaci na vědomí, s paní ředitelkou zůstaneme nadále ve 
spojení a pro obyvatele uskutečníme společné představení projektu 8.1.2018 od 18:00 hod. 
na detašovaném pracovišti nad poštou. 
 

● Hosté – paní Jana Krejčová a paní Dagmar Černá 
1) Připomínka k dušičkové vzpomínce na podnikatele Andera a u památníku padlým – paní 
Krejčová navrhuje, zda by bylo možné si v příštích letech vzpomenout na významnou 
osobnost Svatého Kopečka i Olomouce, pana Andera, osazením jeho pomníku věncem či 
kyticí. Stejně tak nesmíme zapomínat na padlé ve světových válkách a na jejich pomníček 
na Svatém Kopečku.  
Připomínku předáme na Odbor vnějších vztahů a informací města Olomouce. 
 
2) Vitrína na parte a další oznámení – vzhledem k tomu, že je v současné době uzavřena 
prodejna, není místo kde by občané vyvěsili svá oznámení, žádosti, či vzpomínková parte.  
KMČ v této souvislosti zváží možnost uzpůsobit část stávající vitrín před poštou k tomuto 
účelu.  
Prosíme občany, kteří by měli zájem o vyvěšení informačních letáků či smutečních 
oznámení, ať se obracejí na prasilsvatykopecek@seznam.cz nebo tel.: 736729767 
 
3) Paní Černá byla tak laskava a zapojila se do otázky osazení parkovišť na Svatém 
Kopečku mobilními WC. TSMO tuto aktivitu vzali na vědomí a zařadí návrh na osazení 
parkovišť mobilními WC, do rozpočtu pro rok 2018. 
KMČ Svatý Kopeček tuto problematiku řeší i v rámci připravované realizace „Parkování na 
Svatém Kopečku“. O dalším vývoji budeme informovat. 
 
4) Dotaz na opravu autobusové zastávky u ZOO směr Olomouc a umístění informační vitríny. 
KMČ tuto aktivitu zařadí do oprav v roce 2018, bohužel zatím nelze počítat s tím, že by byla 
zastávka osazena automatem na lístky – dle posledního vyjádření DPMO stačí pro Svatý 
Kopeček jeden stávající automat. Tuto otázku ale vzneseme na DPMO znovu vzhledem k 
tomu, kolik lidí zastávku u ZOO využívá, hlavně pak návštěvníci ZOO a turisté.  
KMČ navrhne i možnost umístění nové informační vitríny. 
 
5) Jana Krejčová připravuje k vydání publikaci zabývající se pohřebišti na Sv. Kopečku a 
osobami, které tam zemřely či jsou pochovány a jejichž osud je se Sv. Kopečkem nějakým 
způsobem svázán. Vzhledem k tomu se obrací na obyvatele Sv. Kopečka s prosbou o 
zapůjčení fotografií se záběry z pohřebních obřadů, příp. starší fotografie hřbitovů apod., 
které by s laskavým svolením majitelů mohly být publikovány. Za každou fotografii nebo 
informaci předem děkuje (tel.: 776 796 886). 
Členové komise tuto aktivitu kvitují a vyjadřují paní Krejčové podporu. 
  
6) Nedávno byl tiskem vydán článek Jany Krejčové Italové na Sv. Kopečku v období první 
světové války. Paní Krejčová v této souvislosti žádá KMČ Svatý Kopeček o podporu při 
veřejném představení této události v příštím roce. KMČ tuto žádost projedná s OVVI. 
 
7) Jana Krejčová nedávno vydala i článek Záznamy o počasí v letech 1924–1938 ve 
Slavkově u Lipníka, na Svatém Kopečku u Olomouce a ve Staré Vodě u Libavé.  
Kdo bude mít zájem si článek přečíst, může si jej stáhnout na stránce komise: 
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek 

 

http://www.olomouc.charita.cz/volna-mista/
http://www.olomouc.charita.cz/volna-mista/
mailto:ludmila.gottwaldova@olomouc.charita.cz
mailto:prasilsvatykopecek@seznam.cz
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek
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● Termíny svozu plastů a papíru v roce 2018- 
KMČ Svatý Kopeček informuje o termínech svozu plastů a papíru u rodinných domů 
v roce 2018. Termíny svozů v příloze. 
 

●Svoz bioodpadu na Sv. Kopečku- 
Poslední svoz bioodpadu na Svatém Kopečku v letošním roce se uskuteční 22.12.2017. 
Další svoz bude 2.2.2018 a 16.3.2018.  
Následný svoz bude probíhat již v 14-ti denním režimu (lichý pátek).  
 
 

●Svoz popelnic (směsný komunální odpad)- 

Svoz popelnic bude probíhat na Svatém Kopečku jako obvykle každou sudou středu. 
 
 

● Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví smOl.- 
Obyvatelé ulice Borová p. Žáček, p. Morbitzer, p. Kalábek, p. Kalábková a manželé 
Palivodovi (k.ú.Samotišky) žádají o prodej části pozemku p.č. 632/3 v k.ú. Sv. Kopeček  
(areál ZOO) z důvodu, že stávající oplocení nekopíruje přesně hranici pozemku zoologické 
zahrady. Odprodej pozemku byl nabídnut žadatelům ze strany ZOO Olomouc. 
KMČ Svatý Kopeček s předloženou žádostí souhlasí za předpokladu, že prodej pozemku 
není v rozporu s územním plánem dané oblasti. 
 
                                                                                                   Hlasování: pro 5 z 5. 
 

● Pálení větví v ZOO- 
Obyvatelé ulice Menšíkovy a okolních ulic si stěžují na pálení větví v ZOO. Dle dohody 
s ředitelem ZOO, zástupcem Odboru životního prostředí a KMČ, bude k pálení docházet 
pouze za příznivých povětrnostních podmínek a v co nejmenším rozsahu. 
 

● Pojízdná prodejna na Svatém Kopečku- 
Na Svatý Kopeček zajíždí nově pojízdná prodejna s potravinami a to vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 13:05 hod. do 13:25 hod. Pojízdná prodejna bude zastavovat vedle bývalého 
obchodu s potravinami, a to do doby než bude vybrán nový provozovatel potravin na Svatém 
Kopečku. 
Sortiment pojízdné prodejny je pečivo, knedle, cukrářské výrobky a studená kuchyně. 
 

● Ohňostroje na Svatém Kopečku 

Členové KMČ opětovně prověří, zda má s.m. Olomouc vyhlášku ohledně ohňostrojů,  jejich 
užití a ohlášení, vzhledem k tomu, že se obzvlášť v současné době konají v naší obci velmi 
často. 
 

● Plán schůzí KMČ Svatý Kopeček v roce 2018- 
Členové KMČ odsouhlasili plán schůzí komise pro rok 2018, viz příloha. 

 
● Svatokopecké kroniky v digitální podobě- 
Z rozpočtu KMČ jsme nechali zdigitalizovat svatokopecké kroniky včetně plánu osídlení a 
pamětní knihy. Všichni zájemci si je mohou prohlédnout či stáhnout na stránkách komise: 

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek 
 
 

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek
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V. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 

 
Viz. příloha. 

 
 
 
 
 
VI. Závěr 
 
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:46 hod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční  
dne 8.1.2018 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

Zapsala: Hanka P. Dvorská 
                                                       Upravil a schválil: František Prášil 
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Příloha: 

 
 

Souhrn požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 

●Paní Černá byla tak laskava a zapojila se do otázky osazení parkovišť na Svatém Kopečku 

mobilními WC. TSMO tuto aktivitu vzali na vědomí a zařadí návrh na osazení parkovišť 
mobilními WC, do rozpočtu pro rok 2018. 
KMČ Svatý Kopeček tuto problematiku řeší i v rámci připravované realizace „Parkování na 
Svatém Kopečku“. O dalším vývoji budeme informovat. 
 

●Dotaz na opravu autobusové zastávky u ZOO směr Olomouc a umístění informační vitríny. 

KMČ tuto aktivitu zařadí do oprav v roce 2018, bohužel zatím nelze počítat s tím, že by byla 
zastávka osazena automatem na lístky – dle posledního vyjádření DPMO stačí pro Svatý 
Kopeček jeden stávající automat. Tuto otázku ale vzneseme na DPMO znovu vzhledem k 
tomu, kolik lidí zastávku u ZOO využívá, hlavně pak návštěvníci ZOO a turisté.  
KMČ navrhne i možnost umístění nové informační vitríny. 
 
 

● Ohňostroje na Svatém Kopečku 

Členové KMČ opětovně prověří, zda má s.m. Olomouc vyhlášku ohledně ohňostrojů,  jejich 
užití a ohlášení, vzhledem k tomu, že se obzvlášť v současné době konají v naší obci velmi 
často. 

 
 

 
● 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!!!!  
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Termíny jednání KMČ Svatý Kopeček 2018 
 

Pravidelná jednání KMČ Svatý Kopeček budou probíhat 

vždy v pondělí od 19:00 hod. na detašovaném pracovišti 

MmOl. Svatý Kopeček, Sadové nám. 26/7 (nad poštou) 

v následujících termínech: 

8.1.2018 

5.2.2018 

5.3.2018 

9.4.2018 

14.5.2018 

4.6.2018 

2.7.2018 

6.8.2018 

3.9.2018 

1.10.2018 

5.11.2018 

3.12.2018 
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Termíny svozu papíru a plastu v roce 2018 

Svatý Kopeček- 240 l nádoby 

„Třídím přímo doma“ 

PAPÍR PLAST 
1.svoz 3.1.2018 Lichá středa 1.svoz 16.1.2018 Liché úterý 

2.svoz 30.1.2018 Liché úterý 2.svoz 13.2.2018 Liché úterý 

3.svoz 27.2.2018 Liché úterý 3.svoz 13.3.2018 Liché úterý 

4.svoz 27.3.2018 Liché úterý 4.svoz 10.4.2018 Liché úterý 

5.svoz 24.4.2018 Liché úterý 5.svoz 8.5.2018 Liché úterý 

6.svoz 22.5.2018 Liché úterý 6.svoz 5.6.2018 Liché úterý 

7.svoz 19.6.2018 Liché úterý 7.svoz 3.7.2018 Liché úterý 

8.svoz 17.7.2018 Liché úterý 8.svoz 31.7.2018 Liché úterý 

9.svoz 14.8.2018 Liché úterý 9.svoz 28.8.2018 Liché úterý 

10.svoz 11.9.2018 Liché úterý 10.svoz 25.9.2018 Liché úterý 

11.svoz 9.10.2018 Liché úterý 11.svoz 23.10.2018 Liché úterý 

12.svoz 6.11.2018 Liché úterý 12.svoz 20.11.2018 Liché úterý 

13.svoz 4.12.2018 Liché úterý 13.svoz 18.12.2018 Liché úterý 
 

Informace pro obyvatele Svatého Kopečka: 

Obyvatelé Svatého Kopečka, kteří zatím nemají nádoby na plast nebo papír a 

chtěli by se zapojit do projektu „Třídím přímo doma“ mají možnost si objednat 

nádoby na plast nebo papír nebo obě na mailové adrese plachy@tsmo.cz 

Rovněž můžete kontaktovat KMČ Svatý Kopeček na kmc25@seznam.cz nebo 

na tel.: 736 729 767 (p. Fr. Prášil) 

Termíny svozů jsou i na: 

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek 

S pozdravem KMČ Svatý Kopeček 

mailto:plachy@tsmo.cz
mailto:kmc25@seznam.cz
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek
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KMČ Svatý Kopeček děkuje všem za 

zájem na dění na Svatém Kopečku, 

za Vaše připomínky, náměty a účast 

na společných akcích uskutečněných 

v letošním roce na Svatém Kopečku. 

 

Přejeme příjemné prožití vánočních 

svátků a vše nejlepší do nového roku 

2018. 

 

 

 

 


