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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 7.1.2009: 
Členové komise jednání přítomni: Karel Bránka 
 Marta Čapková 
 Stanislav  Černý Ing. 
 Stanislav Jeřábek 
 Zora Krejčí JUDr. 
 Karel Robenek Ing. – předseda KMČ 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Antonín Seidl 
 Miriam Tajmrová Mgr. 
 Vít Ticháček Ing. 
jednání přítomni hosté: Jana Černá Mrg. 
 Marek Černý Ing. – odbor koncepce a rozvoje,ved.odd. 

koncepce dopravy MmOl 
Projednáno: 

1. Předseda přivítal pana Víta Ticháčka,Křičkova ul. 126/19 a paní Martu Čapkovou,Radíkovská ul. 127/17,kteří 
mají zájem pracovat v komisi.  

2. Jednání komise se zúčastnil pan Marek Černý, vedoucí odd. koncepce dopravy na odboru koncepce a rozvoje 
MmOl, za účelem seznámení komise s vyhledávací studií nové polohy parkoviště pro motorová vozidla 
v městské části Svatý Kopeček. Součástí studie je analýza dvanácti lokalit (stávajících i navrhovaných), 
vyhodnocení lokalit a návrh řešení vč. nákladů,doporučení pořadí vhodnosti jednotlivých lokalit a problematiky 
přeložky komunikace III/4432.Tento komplexní materiál zpracoval pro MmOl Stavoprojekt Olomouc a.s. 
Studie byla vypracována jako podklad pro Radu města k rozhodování o změnách územního plánu.Studie byla 
projednána na Radě města 16.12.2008.Na žádost komise bude studie předána předsedovi KMČ 8.1.2009 
k podrobnějšímu studiu a možnosti připomínkování k návrhu změn územního plánu.Po obdržení bude studie 
postupně poskytnuta všem členům komise. Při jednání bylo členy komise konstatováno, že studie řeší hlavně 
zvýšenou potřebu parkovacích míst pro návštěvníky ZOO. Členové komise žádají,aby změna územního plánu 
řešila především potřeby obyvatel Sv.Kopečka a to hlavně špatnou dopravní situaci v nejužším místě průjezdu 
obce,v Radíkovské ulici ke křižovatce s ul.Darwinovou, kde již nyní dochází k otřesům obytných domů,které 
jsou ve velmi těsné blízkosti komunikace.Neúnosnou situaci na Radíkovské ulici lze řešit jen úplným 
obchvatem obce. Rozšířením parkoviště u ZOO se jen zvýší průjezd Radíkovskou ulicí a zhorší se tak obytné 
podmínky v dané ulici. 

3. Kontrola úkolů z minulých jednání: 
Pan Jeřábek – realizace přechodů-úkol trvá,předseda doporučil jednání na investičním odboru MmOl s dotazem 
na zařazení požadavků komise na investiční akce do realizace r.2009. 
Ing.Černý –Kanalizace: Případné nedostatky zjištěné na hlavní stokové síti a přípojkách k patě nemovitostí 
doporučujeme informovat paní Němečkovou ( tel.603856206) nebo Ing.Mankoveckého (724846277). 
Napojování odpadních vod je povoleno až po nabytí právní moci (tj. 30 dnů) po  kolaudaci,jinak hrozí pokuta 
až do výše 50 tis.Kč.  
- kurz pro práci s internetem,proběhne 14.1. 2009,do kurzu přihlášeno 6 zájemců. 
Ing.Robenek – další výsadba stromů na Sv.Kopečku bude probíhat v jarních měsících. 
Mgr.Tajmrová- dle potřeby obsluha místního rozhlasu,úkol trvá. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– v r.2008 25 návštěv jubilantů,v r.2009 24 jubilantů,úkol trvá. 
JUDr.Krejčí –mříže u schodů do ambitu - problematika financování bude obsahem žádosti na MmOl. 

4. Došlá korespondence z Magistrátu: 
Odbor majetkoprávní: 

- Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce, parcela č.66 ostatní plocha o 
výměře cca 500m2 v k.ú. Sv.Kopeček ul.Krejčího,která je ve správě ZOO.Manželé Látalovi žádají o odprodej 
pozemku za účelem rozšíření zázemí k rodinnému domu č.p. 38.Komise s odprodejem souhlasí. 

- Žádost k prodeji majetku statutárního města Olomouce část parc.č.604/1 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k.ú. 
Sv.Kopeček ul.Ústavní,předzahrádka u rodinného domu č.p. 59 žadatelka paní Pavla Maderová. KMČ 
s odprodejem souhlasí. 

- Žádost o sdělení stanoviska k udělení souhlasu s umístěním památníku na nemovitosti statutárního města 
Olomouce část parc. č.604/1 ost.pl. o výměře cca 4m2 v k.ú. Sv.Kopeček.Československý ústav zahraniční 
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zastoupený Ing.Jiřím Rudolfem žádá o souhlas s umístěním památníku kardinálů Františka Tomáška a Josefa 
Berana.KMČ nedoporučuje umístit sousoší kardinálů Berana a Tomáška v areálu baziliky Navštívení Panny 
Marie na Sv.Kopečku a to z těchto důvodů:              

• Celý areál je architektonicky koncipován v čistém baroku a v blízkosti kde je uvažováno s umístěním 
památníku je již barokní sousoší sv. Jana. 

• Památník v moderním pojetí se do barokního areálu nehodí. 
• Současný stav barokní výzdoby v okolí baziliky je v dezolátním stavu a finanční prostředky by bylo vhodnější 

využít na jejich renovaci. 
• Domníváme se, že jména těchto církevních hodnostářů nejsou nijak propojena se Sv.  Kopečkem. 
• Doporučujeme,aby památník byl instalován v místech,kde tito kardinálové působili nebo odkud pocházejí. 

5. Ostatní došlá korespondence: 
- VODIS Olomouc s.r.o. – zaslána pozvánka na výrobní výbor akce „Sv.Kopeček ul.Darwinova-zatrubnění 

příkopu a rekonstrukce komunikace“ a „ul.Jasmínová-rekonstrukce komunikace“  na den 8.1.2009 v zasedací 
místnosti VODIS ul.Tovární Olomouc.Jednání se zůčastní za KMČ Ing.Robenek a za občany Darwinové ul. 
pan Petr Dokoupil. 

- Policie České republiky předala na dislokované pracoviště MmOl oznámení v souvislosti s reformou Policie 
České republiky,že k 1.lednu 2009 se mění organizační struktura Okresního ředitelství Policie České 
republiky.Okresní ředitelství PČR Olomouc se nově rozděluje na dva samostatné územní odbory Krajského 
ředitelství policie Severomoravského kraje:  
a) územní odbor vnější služby Olomouc / vedoucí rada plukovník Mgr. Zdeněk Šebestík/část Sv.Kopeček má 
v kompetenci pprap. Petr Svoboda (policie Velká Bystřice) tel. 974766761 /, 
b) územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Olomouc /vedoucí rada plukovník Mgr. Jiří Musil/. 

- Anonymní dopis konstatuje rozšiřování parkoviště u ZOO,ale kritizuje,že se neuvažuje se silničním obchvatem 
obce,který by vyřešil přetíženost silniční dopravy v Radíkovské ulici. 

6. Otevřené body: 
 zajištění projektové dokumentace chodníků na ulici Dvorského 3 chodníky (na začátku obce,od zastávky MHD 

bazilika do zatáčky a ve spojnici mezi ul.Dvorského a Holubova),1 chodník na ul.Radíkovská (od zast.MHD 
ZOO směr Olomouc  po poslední nemovitost směr Radíkov), 

 zajistit projektovou dokumentaci na přechod pro pěší na ul. Radíkovská zast.MHD  U ZOO, 
 instalace informačních tabulí, 
 poskytování informací k zamýšleným akcím na Sv.Kopečku,zvláště týkající se škol a sport. areálů, 
 zajistit nutné opravy hřbitovů na Sv.Kopečku (chybí branka na starém hřbitově). 
7. Různé: 

Na žádost Matice Svatokopecké KMČ schvaluje příspěvek 5 tis.Kč na tříkrálový koncert dne 11.1.2009. 
Plánovací kalendář jednání KMČ v r.2009: 7.1.,4.2.,4.3.,8.4.,6.5.,3.6.,8.7.,5.8.,2.9.,7.10.,4.11.,2.12. 

8. Úkoly do příštího jednání KMČ: 
Pan Jeřábek – jednat dále ve věci realizace přechodů, 
Ing.Černý –monitorovat stav povolení přípojek kanalizace – územní souhlas a ohlášení u vodárenské 
společnosti. 
Ing.Robenek – spolupracovat s odborem životního prostředí na výsadbě a údržbě zeleně,jednat se školami o 
využívání hřiště u Fojtství. 
Mgr.Tajmrová a paní Čapková– obsluha místního rozhlasu dle potřeby. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– návštěvy jubilantů. 
JUDr.Krejčí – jednat s farností o údržbě zeleně v majetku církve a zabudování mříží na schodišti mezi 
boudkami podle již vypracovaného a schváleného návrhu (stavební povolení atd.). Sestavit dopis jménem 
farnosti pro primátora MmOl-žádost o příspěvek na výrobu a instalaci mříží. 
 
 Příští jednání KMČ 4.2.2009 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  7.1.2009. 
 

Ing. Karel Robenek 
předseda KMČ č.25 


