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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

Nám. Sadové č. p. 7 Olomouc - Svatý Kopeček 779 00 

 

ZÁPIS 

 Z PRAVIDELNÉHO VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ 

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 

OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

ZE DNE 22. 7. 2013 
zahájení jednání v 16:00 hod. 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 

 

Ambrož Radek 

Bránka Karel 

        Čapková Marta  - tajemník KMČ 

Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ 

Řehák Jan   - předseda KMČ 

Zvěř Evžen  

 

OMLUVENI: 

 

Čapková Aneta - asistentka předsedy KMČ 

Jeřábek Stanislav 

Macková Dagmar 

Ticháček Vít, Ing. 

 

HOSTÉ: 

 

Novotný Martin, primátor SMOL 

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora SMOL 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora SMOL 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora SMOL 

Puhač Vladimír, Mgr., MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení 

Valihrach Jiří, zástupce společnosti CRPR, o.p.s. 

Dále přítomni občané dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 
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1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ: 

 

        Hlášení v měsíci červnu proběhlo dle aktuálních potřeb. 

 

V měsíci červnu byli navštíveni tito jubilanti: 

 

Paní Marie Černá 

 

Paní  Marie Rusková 

 

Pan Josef Doložílek 

 

Pan Stanislav Hruška 

 

2. PROJEDNÁVANÁ PROBLEMATIKA: 

 
1) Účast představitelů Statutárního města za účelem projednání dalšího vývoje budovy a 

hřiště na Svatém Kopečku. Primátor Martin Novotný přednesl ve zkratce historii výše 

uvedené problematiky a uznal, že Svatému Kopečku chybí normální infrastruktura pro 

volný čas, která je v jiných městských částech. Poté se vyjádřili další členové rady. V 

současné době je především důležité najít partnera pro jednání s RM, který by dále 

zajistil opravu a provoz budovy, která by v budoucnu mohla sloužit nejen svatokopeckým 

občanům pro sportovní a kulturní vyžití. Následovala živá diskuse s občany, kteří k dané 

věci vyjadřovali svůj názor. Z diskuse vyplynulo, že přítomní občané, mají zájem na tom, 

aby budova zůstala v majetku města a nebyla prodána. Někteří přítomní občané projevili 

důvěru ve společnost CRPR, o.p.s., kterou zastupoval pan Jiří Valihrach. 

2) Předseda KMČ č. 25 seznámil  všechny přítomné s písemnou korespondencí vedenou 

na naší KMČ ze strany MmOl odboru majetkoprávního – žádost pana Jiřího Němce 

občana městské části Olomouc – Radíkov o koupi nemovitosti – budova fotbalového 

hřiště. 

3) Zejména s ohledem na přítomnost zástupců vedení SMOL byl vznesen také ze strany 

občana naší městské části pana MUDr. Raclavského dotaz ve věci plánované výstavby 

parkovacího domu u ZOO OLOMOUC na ul. Darwinova. 

Ze strany pana primátora SMOL Martina Novotného byl vznesen požadavek vedený na 

KMČ č. 25 na přizvání jeho osoby a dalších členů vedení SMOL na některou z dalších 

pravidelných veřejných schůzí naší KMČ, kde bude tato problematika plánované 

výstavby parkovacího domu a věcí s tímto souvisejících projednávána veřejně s občany 

nejen naší městské části. 

4) KMČ č. 25 projednávala (upřesnění) využití finančních prostředků ve výši 300 000 Kč 

určených pro jednotlivé KMČ na nutné opravy komunikací. 

5) KMČ č. 25 projednávala problematiku čištění kanalizačních vpustí plošně v celé naší 

městské části. 
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6) KMČ č. 25 projednávala opravu sloupů VO v naší městské části, zejména výměnu 

některých sloupů VO, popřípadě jejich statickou úpravu (vyrovnání). 

Člen KMČ č. 25 pan Radek Ambrož přednesl požadavek občana z ul. Šeříkova na 

možnost přesunutí jednoho sloupu VO v této ulici. KMČ č. 25 bude dále v této věci jednat 

s TSMO, a.s. jako provozovatelem veřejného osvětlení.  

7) KMČ č. 25 řešila problematiku nedostatečného svozu odpadu (úklid) po cyklistických 

závodech konaných v měsíci červenci (CCT 2013) zejména v ul. Dvorského (prostor u 

hasičské zbrojnice). 

Dle informací z MmOl odboru životního prostředí tento úklid musí dle smluvního ujednání 

zajištovat pořadatel akce. 

KMČ č. 25 tímto děkuje pracovníkům TSMO, a.s. za rychlé operativní řešení této 

problematiky. 

8) KMČ č. 25 projednávala přítomnost nového pracovníka TSMO, a.s. pana Zdeňka Avrata 

v naší městské části, který zajišťuje trvalý úklid a to plošně na celém Svatém Kopečku. 

Na základě poznatků členů naší KMČ (ale i občanů) předseda KMČ telefonicky 

poděkoval vedení TSMO, a.s. za posílení dalším pracovníkem určeným pro Svatý 

Kopeček a tlumočil vedení TSMO, a.s. spokojenost s plněním povinností tohoto 

pracovníka při jeho každodenním výkonu svého zaměstnání a podporu ze strany vedení 

naší KMČ při řešení jednotlivých úkolů. 

9) KMČ č. 25 upozorňuje na nečitelné dopravní značky v naší městské části z důvodu 

neudržování dřevin v blízkosti dopravních značek. Věc bude dále řešena s příslušným 

odborem MmOl. 

10) KMČ č. 25 upozorňuje na nerealizovanou pravidelnou seč části ul. Holubova na pozemku 

v majetku SMOL. Věc bude řešena s příslušným odborem MmOl. 

11) KMČ č. 25 opakovaně již několikrát upozorňuje na neudržovaný pozemek v sousedství 

budovy pošty v ul. Dvorského, kde neudržované dřeviny již dlouhodobě zasahují do 

místní komunikace (chodník) a jedná se již o omezování průchodu občanů po místní 

komunikaci. 

12) KMČ č. 25 projednávala již opakovaně problematiku neudržovaných dřevin na ploše 

fotbalového hřiště. Tento pozemek je v majetku SMOL a ve správě SNO, a.s. a na 

základě poznatků občanů bude opakovaně řešena problematika údržby dřevin, kdy bude 

požadován ořez a případné pokácení i již některých nevegetativních stromů, v případě 

možnosti bude SNO, a.s. požádána o možnost údržby ze strany svatokopeckých občanů. 

13) KMČ č. 25 opakovaně upozorňuje na nedořešenou problematiku údržby pozemku za 

budovou pošty a s tím spojené požadavky na úklid pozemku a trvalou celoroční údržbu 

dřevin. 
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14) KMČ č. 25 projednávala problematiku nové výsadby dřeviny (lípa) v blízkosti sousoší sv. 

Jana Nepomuckého, jelikož v současnosti je prostor ve směru od baziliky z estetického 

hlediska vyhovující a případná výsadba by narušila celkový volný pohled na tuto 

významnou historickou stavbu. 

15) KMČ č. 25 opakovaně požaduje vyčištění prostoru na stanovišti tříděného odpadu u 

budovy pošty na Sadovém náměstí zejména s ohledem na častou kumulaci zcela cizích 

osob z řad turistů a občanů nejen z naší městské části. Tento prostor působí zcela 

nevzhledně. 

16) Přítomní občané vznesli požadavky a připomínky v problematice rušení nočního klidu 

v naší městské části zejména z řad návštěvníků restauračních zařízení. Věc bude dále 

postoupena MP Olomouc, avšak je nutné zjistit, která restaurační zařízení tyto osoby 

navštěvují. Dle osobních opakovaných poznatků předsedy KMČ se nejedná o občany 

naší městské části. 

17) Na základě poznatků členů KMČ č. 25, ale také občanů Svatého Kopečka dochází 

k znečišťování vodní nádrže (rybník) v ul. Radíkovská neznámými látkami. 

Pravděpodobně se jedná o látky z kanalizační a stokové sítě. Věc bude dále řešena 

s příslušným odborem MmOl. 

18) KMČ č. 25 tímto děkuje panu Petru Strniskovi, občanovi naší městské části, za údržbu 

dřevin v ul. Darwinova - křižovatka s ul. K Hájence a ul. Šlikova. Jmenovaný provedl ořez 

dřevin na pozemku SMOL a to na své vlastní náklady. 

19) Dne 16. 6. 2013 došlo k nečekanému výpadku dodávky el. energie v některých místech 

naší městské části. Věc byla operativně řešena ze strany naší KMČ s dodavatelem 

služeb, tedy ČEZ, a.s. 

Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje za pomoc při řešení této situace a informování občanů 

formou místního rozhlasu paní Martě Čapkové – tajemník KMČ č. 25. 

20) Dne 16. 6. 2013 proběhla prezentace dětských atrakcí v naší městské části v prostoru 

před kramářskými boudkami v ul. nám Sadové. Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje Mgr. 

Vladimíru Puhačovi z MmOl OVVI odd. DP a KMČ – vedoucí oddělení za pomoc při 

profinancování této akce, paní Lucii Kriklové z MmOl OVVI odd. propagace a marketingu 

– vedoucí oddělení za poskytnutí propagačních a reklamních materiálů s motivem SMOL 

a dále slečně Tereze Růžičkové, Michaele Mjartanové a panu Janu Olšanskému za 

organizování doprovodné akce pro děti z důvodu prezentace nově založené tenisové 

školky na Svatém Kopečku. 

21) KMČ č. 25 projednávala a to také opakovaně zvyšující se znečišťování veřejných 

prostranství psími exkrementy. Tato problematika zejména souvisí s turistickou 

návštěvností naší městské části. Jedná se hlavně o ul. Křičkova, ul. Pod Hvězdou. 

Věc bude dále řešena s  MmOl odborem živ.  prostředí, odd. odpadového hospodářství. 
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22) Dne 2. 6. 2013 proběhly Svatokopecké hody 2013. Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje 

všem zainteresovaným občanům, Farnímu úřadu Svatý Kopeček a členům KMČ č. 25 za 

pomoc při organizování akce, dále vedení MmOl OVVI, odd. DP a KMČ, všem 

podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím ale i řadovým občanům nejen 

z naší městské části za pomoc při profinancováni akce. 

23) KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci – tiskové zprávy DPMO, a.s. TZ 33, 34. 

Tyto byly zveřejněny ve vývěsní skříni naší KMČ v ul. nám. Sadové u budovy pošty. 

24) KMČ č. 25 obdržela písemnou dokumentaci od občana naší městské části pana Pavla 

Janíčka ve věci řešení problematiky zamokření jeho soukromého pozemku v ul. 

Šeříková. 

3. OTEVŘENÉ BODY: 
 

 Umístění sociálních zařízení na parkovištích – požadavek již ze dne 4. 3. 2009 !! 

 Zajistit  instalaci  bankomatu  v  budově pošty   MmOl  na  Sadovém nám., popřípadě  

řešit další navržené varianty – požadavek již z jednání KMČ ze dne 4. 3. 2009 !!    

                           

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin. 

Příští schůze  KMČ č. 25 bude dne 6. 8. 2013 v 19:00 hodin 

Zapsala dne:  22. 7. 2013 Marta Čapková 

Zpracoval dne:   17. 9. 2013 Jan Řehák 

 

 

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček Jan Řehák 

 

V Olomouci – Svatém Kopečku dne 17. 9. 2013 


