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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ZE DNE 13.4.2015 

 

Přítomni:   Ambrož Radek, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Prášil František ml.,                                            

Zvěř Evžen 

Nepřítomni:   Bránka Karel. 

Hosté:   Jiří Jaroš, Ondřej Macků, Petr Řehák, Stanislav Valuš. 

 

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin. 

 

 Jubilanti v březnu – v měsíci březnu oslavili své životní jubileum paní Zdeňka 

Grulichová, Blažena Hrušková a páni MUDr. Jiří Němec, Rudolf Richter a Květoslav 

Zdráhal. 

 

 Parkoviště „Fojtství“ – k dnešnímu dni nebyla KMČ informována o způsobu 

provozování parkoviště u „Fojtství“, které zahájilo činnost o Velikonočních svátcích. KMČ 

požaduje uzavření hřiště pro potřeby parkování mimo povolené a vyznačené svátky, jak 

bylo realizováno v minulých obdobích a přislíbeno p. primátorem na minulé schůzi KMČ. 

Předseda KMČ zasílá dopis ing. Zelenkovi- Správa nemovitostí Olomouc o podání 

informace o provozování parkoviště. Příloha č. 1 

 

 Investiční záměr „Hřiště a budova Křičkova 4“- dne 12.3.2015 proběhlo jednání na 

MMOl ve věci vypracování investičního záměru na využití budovy a hřiště Křičkova 4 pro 

veřejné účely. Jednání se zučastnili zástupci KMČ paní Marta Čapková, pan Ing, 

Stanislav Černý a František Prášil ml., dále pan Stanislav Valuš - SK Kopeček a zástupci 

SNO a.s. a příslušných odborů MMOl. Zástupci KMČ předali jednotlivé požadavky na 

vybudování společenského, kulturního a sportovního centra v budově Křičkova 4 

(multifunkční sál + zázemí a prostor pro další možné potřeby a využití pro spolky a 

občany Svatého Kopečka). KMČ navrhla velké fotbalové hřiště v současné době 

ponechat jako udržovanou zatravněnou plochu s tím, že podmáčenou část u branky 

nechat znovu a kvalitně odvodnit. 

 

Zástupce SK Kopeček pan Valuš (malá kopaná) upozornil na to, že stále nemají jako 

spolek uzavřenou smlouvu s MMOl na užívání hřiště na malou kopanou + přístřešek, o 

které se starají a udržují je. O uzavření smlouvy žádají již několik let. 

 

Vypracování investičního záměru má být cca. do dvou měsíců. KMČ se bude účastnit na 

dalších jednotlivých jednáních o této akci. O dalších krocích budeme obyvatele Svatého 

Kopečka informovat. 



                      2 

 
 

 Stanoviště tříděného odpadu „u hřbitova“ - informujeme, že vzhledem k vlekoucím se 

sporům rozhodl dne 25.3.2015 odbor životního prostředí MMOl o zrušení stanoviště 

tříděného odpadu v ulici Holubova - „hřbitov“, jelikož se nepodařilo i přes návrh KMČ najít 

jiné kompromisní řešení pro umístění tříděného odpadu v tomto místě, které by 

vyhovovalo dvěma nesouhlasícím občanům. K dispozici zůstávají stávající stanoviště 

v následujících lokalitách: „PARKOVIŠTĚ ZOO“ a naproti „Hospoda U Kameňa“ nebo 

vzdálenější „U Fojtství“ a parkoviště „Konečná zastávka ZOO Sv. Kopeček“. KMČ věří, 

že zde nebude vznikat černá skládka. V této souvislosti KMČ žádá o preventivní 

hlídkovou činnost Městské policie. Děkujeme za pochopení. 
 

 Pilotní projekt „kontejner na kov“ - dne 20.4.2015 bude umístěn kontejner na kov šedé 

barvy na stanovišti tříděného odpadu - Sadové nám. (naproti detašovanému pracovišti 

MMOl Svatý Kopeček). Cílem projektu je porovnání způsobu třídění v různých typech 

zástavby, složení kovových odpadů a umožnit občanům lepší dostupnost třídění kovů. 

Do kontejneru na kov je možné vhazovat plechovky od nápojů, konzervy od potravin, 

hliníkové fólie-víčka od jogurtů, obaly z čokolád, obaly od sprejů, tuby, kanystry. Vše je 

označeno na kontejneru. Vyhodnocení projektu se předpokládá na přelomu srpna a září. 

Děkujeme za účast v tomto projektu. 

 

 „Sběrači kovů“ - člen KMČ pan Zvěř upozornil na to, že byl několikrát svědkem jak 

některé osoby „sběrači kovů“ vyndávají z kontejneru na elektroodpad jednotlivé odložené 

součástky. V případě, že budete svědky takové činnosti u kontejnerů s elektro- nebo 

kovoodpady kontaktujte Městskou policii. KMČ žádá MP o preventivní spolupráci v této 

problematice. 

 

 Každodenní provoz WC Sadové nám. - na základě žádosti obyvatele Sv. Kopečka 

pana Jana Řeháka ve věci otevírací doby veřejných toalet na Sadovém nám. jedná KMČ 

v této záležitosti s odpovědným pracovníkem TSMO. KMČ požaduje každodenní provoz 

WC pro potřeby návštěvníků Svatého Kopečka nejen v lokalitě Sadové nám., ale zajistit 

dostupnost WC v rámci parkovišť na Sv. Kopečku (prioritně parkoviště „Fojtství“).  

O výsledku jednání budeme vás i pana J. Řeháka informovat. 

 

 Psí exkrementy na dětském hřišti – upozorňujeme návštěvníky dětského hřiště v 

areálu fotbalového hřiště, aby zde nevodili a nenechali volně pobíhat své čtyřnohé 

mazlíčky v prostoru dětského hřiště z důvodů:  

1. pejsek zde zanechá, co nemá a děti si odnesou, co nechtěli a to jistě nikdo z nás 

nechce 

2. je to zakázané.  

Myslete na své děti. KMČ navrhuje oplotit prostor dětského hřiště. Děkujeme za 

vzájemnou ohleduplnost. 

 

 KMČ upozorňuje na:  

- kritický stav hřbitovní zdi ulice Holubova,  

- nedořešení chodníku ul. Dvorského – z důvodů nebezpečí pro chodce,  

- nedořešený povrch ulice K Hájence po dobudování kanalizace, který je v dezolátním 

stavu,  

- potřebu opravení dřevěných konstrukcí infotabulí naučné stezky v okolí ZOO. 
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 Návrh oprav 2015 

- zpomalovací prahy – Radíkovská - vedle hřiště 

- dokončení chodníku u zastávky MHD Bazilika - směr od Olomouce 

- chodník u konečné zastávky k ul. U Ovčačky 

 

 Svatokopecká ročenka 2014 – dle sdělení p. Marty Čapkové materiál pro tisk 

Svatokopecké ročenky 2014 byl koncem března předán k úpravě a tisku na MMOl, Odbor 

vnějších vztahů a informací, oddělení propagace a marketingu. Vzhledem k prioritním 

úkolům, které toto oddělení má vůči samotnému magistrátu, není znám termín tisku a 

následné distribuce této ročenky. 

 

 Hody Svatý Kopeček 2015 – KMČ bere na vědomí informaci od p. Čapkové o konání 

hodů v termínu 31.5.2015. O podrobnostech vás budeme informovat. 

 

 Kniha o dějinách Svatého Kopečka - zprostředkovaně od pana Puhače z MMOl OVVI 

jsme dostali informaci, že pan Jakub Huška - historik pracuje na knihách o dějinách 

místních částí Svatý Kopeček a Chomoutov. V průběhu zimy studoval archivní prameny 

a dosavadní literaturu. Od února začal psát první kapitolu o dějinách Sv. Kopečka. 

V současnosti již pracuje na další kapitole o historickém vývoji Sv. Kopečka v 19. století. 

Dále studuje archivní dokumenty v MZA Brno, kde je uloženo mnoho zpráv gestapa o Sv. 

Kopečku. Knihu chce dokončit v červnu. Kniha by mohla jít do tisku na konci léta. 

V případě, že by mezi vámi obyvateli Sv. Kopečka byly nějaké informace, které by mohly 

rozšířit tuto publikaci kontaktujte, prosím prasilsvatykopecek@seznam.cz. 

 

 Žádost o povolení k údržbě horního rybníka - KMČ bere na vědomí žádost p. Petra 

Řeháka o povolení k údržbě horního rybníka. Příloha č. 2  

 

 Noví členové -  KMČ žádá o rozšíření komise o pana Jiřího Jaroše a Ondřeje Macků, 

kteří podali žádost o členství v KMČ SV. Kopeček. 

 

 Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 4.5.2015 od 19:00 hodin. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 21:30 hodin. 

Zapsali: František Prášil a Ing. Stanislav Černý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prasilsvatykopecek@seznam.cz


                      4 

Příloha č. 1 
 

Komise městské části č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 
Nám. Sadové 7, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček 

______________________________________________________________________ 
Vyřizuje: František Prášil, Radíkovská 89/6, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček 

prasilsvatykopecek@seznam.cz 
 
 
 

Ing. Roman Zelenka 
Ředitel SNO, a.s. 
Správa nemovitostí Olomouc a.s. 
Školní 202/2a  
771 41 Olomouc 

 
 
Olomouc, 13.4.2015 
 
 
Dobrý den pane inženýre Zelenko, 
 
na základě dotazů členů KMČ Svatý Kopeček, obyvatel místní části Svatý Kopeček a našeho 
společného osobního rozhovoru dne 9.4.2015 na parkovišti  "Fojtství" na Svatém Kopečku, 
které je ve správě SNO a.s., Vás chci požádat jakožto ředitele SNO a.s.   
o zaslání informací o způsobu provozování tohoto parkoviště (zda ho pronajímáte nebo 
provozujete vlastními zaměstnanci, za jakých podmínek, zda bylo RMO odsouhlaseno 
využívání travnaté plochy fotbalového hřiště k parkování a popřípadě další skutečnosti, které 
s tím souvisí).  
  
Dále Vás žádám o možnost, aby KMČ Svatý Kopeček měla přístup k informacím o 
příjmech z parkovného, a v jaké výši budou tyto příjmy použity pro potřeby Svatého 
Kopečka  (rekonstrukce budovy Křičkova 4 atd.).   
 
Současně Vám sděluji, že KMČ Svatý Kopeček nesouhlasí s parkováním v areálu 
fotbalového hřiště a že se shodla na tom, že kontejner pro obsluhu umístěný na příjezdu na 
parkoviště je pro tuto lokalitu zcela nevhodný svou velikostí a vzhledem. Značně zasahuje do 
stanoviště tříděného odpadu a při příjezdu obyvatel a návštěvníků na Svatý Kopeček 
navozuje pocit, že nepřijeli na nejnavštěvovanější turistické místo v Olomouci, ale na stavbu. 
Z těchto důvodů KMČ Svatý Kopeček navrhuje nahradit tento nevhodný kontejner menším a 
vkusnějším objektem typu zahradní chatka apod. a  
 
Tyto Vámi sdělené informace, vzájemná včasná informovanost a vědomí, že tyto příjmy z 
parkovného budou investovány pro potřeby obyvatel Svatého Kopečka zajisté přispějí 
k vzájemné důvěře a možnosti další společné spolupráce při řešení důležitých problémů na 
Svatém Kopečku. 
  
Děkuji a s pozdravem 

 

       František Prášil 

       Předseda  

KMČ č. 25 Olomouc - Svatý Kopeček 
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Příloha č. 2 
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