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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ  KMČ č. 25  OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 
ZE DNE 02. 03. 2015 

 
 

Přítomni:  Bránka Karel, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Prášil František ml., Zvěř Evžen 
Nepřítomni: Radek Ambrož, 
Hosté:  doc. Mgr. Antonín Staněk Ph.D., – primátor města,  Ing. Jaromír Czmero – náměstek 
primátora, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., – náměstek primátora, Ing. Marek Černý – vedoucí Odboru 
koncepce a rozvoje, občané – MUDr. Vladislav Raclavský, Mgr. Michal Krejčí, Jan Řehák, Zdeněk 
Varga, Jan Jahoda, Stanislav Valuš, Ondřej Macků, Jiří Němec, Jiří Valihrach, František Macek, Aneta 
Čapková, Marta Čapková 
 
Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin. 
 

 Jubilanti v únoru – v měsíci únoru oslavili své životní jubileum paní Dana Vláčilová a pan 
Zikmund Harlender  

 Informace o odvolání členů komise a jmenování nových členů – na 10. schůzi Rady 
města Olomouce konané dne 17. 2. 2015 byli odvoláni původní předsedové a členové komisí 
městských částí a zároveň jmenováni předsedové a členové noví. Tímto odchází z funkce 
předsedkyně Marta Čapková. Na místo předsedy byl jmenován pan František Prášil mladší. 
Dalšími odvolanými členy jsou Aneta Čapková a Ing. Vít Ticháček. Stávající složení Komise 
městské části č. 25 je následující: místopředseda – Ing. Stanislav Černý, členové – Radek 
Ambrož, Karel Bránka, Stanislav Jeřábek a Evžen Zvěř. 

 Jednání se zástupci RMO – březnového jednání komise se zúčastnili zástupci Statutárního 
města Olomouce ve věci projednání problematiky parkování v naší městské části a dále 
rekonstrukce a využití budovy na hřišti, hřiště a přilehlé parkovací plochy. Po shrnutí celkové 
situace v parkování a seznámení zástupců RMO s výsledky průzkumu obyvatel k parkování 
v naší městské části, proběhla diskuse mezi přítomnými. Na základě této rozpravy přislíbila 
přítomná samospráva se tímto problémem závažněji zabývat, vypracovat studii statické 
dopravy po celém území Svatého Kopečka a určité procento z příjmů za parkování ponechat 
na rozvoj naší městské části. Ve věci rekonstrukce a využití budovy na hřišti, hřiště a přilehlé 
parkovací plochy informoval všechny pan primátor, že Rada města Olomouce na svém 10. 
jednání, dne 17. 2. 2015 deklarovala vůli ponechat budovu Křičkova č. o. 4 s přilehlými 
pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce a uložila odboru investic ve spolupráci 
se společností Správa nemovitostí Olomouc, a.s. a s Komisí městské části č. 25 Olomouc – 
Svatý Kopeček připravit investiční záměr využití budovy Křičkova č. o. 4 s přilehlými pozemky 
pro veřejné účely. První schůzka v předmětné věci se koná dne 12. 3. 2015, v zasedací 
místnosti Odboru koncepce a rozvoje, budova Namiro, 4. p.  

 Problematika parkování na ulici Dvorského – na komisi městské části se obrátila Školská 
rada při ZŠ Dvorského, která řeší problém parkování rodičů dětí, které navštěvují předškolní 
oddělení mateřské školy na ulici Dvorského. Rodiče přivážející své děti vozem nemají 
možnost parkovat v blízkosti tohoto zařízení. Školská rada navrhla vybudování zálivu na 
parkování naproti ZŠ. Vzhledem k tomu, že tento pozemek (travnatý pás) není v majetku 
města, ale Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, je nutné, aby se školská rada 
obrátila se svým návrhem na tuto instituci.  

 Žádost o vysazení stromů na ulici Kovařovicova – na KMČ zaslala také svou žádost Mgr. 
Jana Zimková, ve které žádá po městu Olomouc obnovit výsadbu javorů podél ulice 
Kovařovicova. Pozemek však není v majetku města, ale opět Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, proto se nelze touto žádostí zabývat. 

 Na závěr odstupující předsedkyně poděkovala přítomným členům za spolupráci a do další 
práce popřála hodně úspěchů. 

  

 
 
 
Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 13. 4. 2015 od 19:00 hodin 
Zapsala: Marta Čapková  


