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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 6.8.2018 
 

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 červenci 
 
V červenci oslavili své životní jubileum paní Marie Černá, Miroslava Titzová, Eva Nitrová, 

Marie Grulichová a pan Stanislav Krejčí a Zdeněk Skřeček. Gratulujeme. 
  

IV. Projednávané body 
 

● Sokol Svatý Kopeček - žádost o příspěvek na Všesokolský slet 2018 
Na Všesokolském sletu 2018 reprezentovaly svatokopecký sokol naše občanky, paní 
Římská, Jeřábková, Schneiderová, Chládková, Čapková a Nováková. Jelikož si všechny 
náklady spojené se sletem hradily samy (ubytování, účastnický poplatek, úbor i dopravu), 
žádají KMČ zpětně o příspěvek na pokrytí části jejich nákladů.  
Souhlasíme s pokrytím části nákladů spojených se sletem z rozpočtu KMČ. 

                                                                          Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Pro 7. 
  

● Letní kino 17. srpna 2018  

KMČ obdržela žádost o příspěvek na licenci k promítání filmu Čertoviny dne 17.8. 2018 na 
fotbalovém hřišti. S finančním příspěvkem souhlasíme 
                                                                          Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Pro 7. 

 

● Oprava zídky u současné zastávky „Bazilika“ směr Olomouc 

Na opravu zídky, kterou jsme urgovali v posledních letech několikrát, je již zpracován projekt. 
Zídka by se měla opravit ze stávajícího materiálu - kamenné zdivo. Bude doplněna o cihlové 
sloupky a kovový plot. Nyní je vypsáno výběrové řízení na realizaci. K opravě by mělo dojít 
ještě v letošním roce. 

 

●  Nová zastávka „Bazilika“- směr Olomouc (v zatáčce) 
KMČ Svatý Kopeček bude opětovně žádat smOl. o změnu projektu nové zastávky Svatý 
Kopeček – „Bazilika“- směr Olomouc z varianty 12m (krátké autobusy) na variantu 18m pro 
kloubové autobusy, které zajíždí na Svatý Kopeček jako posilová linka.  
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Informujeme vás, že je v plánu i rekonstrukce zastávky Sv. Kopeček ZOO- směr Olomouc,  
a to ve variantě pro kloubové autobusy. Proto považujeme za nutné vybudovat zastávku 
„Bazilika“ v délce 18m.  
Připomínáme, že nasazení kloubových autobusů na Svatý Kopeček je plánováno ve studii 
parkování na Sv. Kopečku, která byla veřejně projednána obyvateli Svatého Kopečka.  

 

●  Požadavky KMČ Svatý Kopeček 
1. KMČ upozorňuje, že je nutná oprava oplocení fotbalového hřiště, které je v 

havarijním stavu (ve správě SNO a.s.) 

1. Dále je nutná kontrola stavu a prořez vzrostlých stromů na území celého 

Sadového náměstí! Suché větve mohou ohrozit nejen životy kolemjdoucích, ale i 

památky - např. nad sousoším sv. Jana Nepomuckého. 

2. Prosíme prověřit stav reklamace stavidla dolního rybníku - voda stále mizí! 

 

●  Bankomat na Svatém Kopečku 
Po mnoha žádostech KMČ se podařilo panu řediteli ZOO zajistit osazení bankomatu u 
vstupu do ZOO, který tak může sloužit jak návštěvníkům, tak i obyvatelům Svatého Kopečka. 
Děkujeme.  

 
● Investiční záměry (požadavky) KMČ Svatý Kopeček pro rok 2019 

Vzhledem k informaci z odboru investic, že KMČ mohou pro rok 2019 předložit 
pouze dvě investiční akce, vybrala KMČ Svatý Kopeček tyto projekty: 
 

1) Realizace platebního, navigačního a informačního systému parkování na 
Svatém Kopečku“ projekt „Sv. Kopeček-parkování-IDS“ 

 
2)  Příprava projektové dokumentace:                                                                       

projekt „Svatý Kopeček- autobusová zastávka ZOO“ (směr Olomouc) 
 
Oba požadované projekty jsou v souladu se studií parkování na Svatém Kopečku. 
                                                               Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Pro 7. 
                                                                 

V. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 
Viz. příloha 

 
 

VI. Závěr 
 
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:31 hod. 
 
 

Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční  
dne 3.9.2018 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 
 
 
 
●  Nová zastávka „Bazilika“- směr Olomouc (v zatáčce) 
KMČ Svatý Kopeček bude opětovně žádat smOl. o změnu projektu nové zastávky Svatý 
Kopeček – „Bazilika“- směr Olomouc z varianty 12m (krátké autobusy) na variantu 18m pro 
kloubové autobusy, které zajíždí na Svatý Kopeček jako posilová linka.  
Informujeme vás, že je v plánu i rekonstrukce zastávky Sv. Kopeček ZOO- směr Olomouc,  
a to ve variantě pro kloubové autobusy. Proto považujeme za nutné vybudovat zastávku 
„Bazilika“ v délce 18m.  
Připomínáme, že nasazení kloubových autobusů na Svatý Kopeček je plánováno ve studii 
parkování na Sv. Kopečku, která byla veřejně projednána obyvateli Svatého Kopečka.  

 
●  Požadavky KMČ Svatý Kopeček 

3. KMČ upozorňuje, že je nutná oprava oplocení fotbalového hřiště, které je v 

havarijním stavu (ve správě SNO a.s.) 

4. Dále je nutná kontrola stavu a prořez vzrostlých stromů na území celého 

Sadového náměstí! Suché větve mohou ohrozit nejen životy kolemjdoucích, 

ale i památky - např. nad sousoším sv. Jana Nepomuckého. 

5. Prosíme prověřit stav reklamace stavidla dolního rybníku - voda stále mizí! 

 
● Investiční záměry (požadavky) KMČ Svatý Kopeček pro rok 2019 
Vzhledem k informaci z odboru investic, že KMČ mohou pro rok 2019 předložit pouze dvě 
investiční akce, vybrala KMČ Svatý Kopeček tyto projekty: 
 

3) Realizace platebního, navigačního a informačního systému parkování na 
Svatém Kopečku“ projekt „Sv. Kopeček-parkování-IDS“ 

 
4)  Příprava projektové dokumentace:                                                                       

projekt „Svatý Kopeček- autobusová zastávka ZOO“ (směr Olomouc) 
 
Oba požadované projekty jsou v souladu se studií parkování na Svatém Kopečku. 
                                                                          Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Pro 7. 
 
 
 
 


