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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 9.1.2017 
 

 

I. Zahájení 
 
Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.  

 

II. Prezence členů KMČ 
 
Přítomni:     Ing. Černý Stanislav, Mgr. Dvorská Prekop Hana, Jeřábek Stanislav,  

Prášil František ml., Valuš Stanislav, Zvěř Evžen. 

 
Nepřítomni:  Ambrož Radek. 
 

III. Schválení minulého zápisu  
 
Bez připomínek. 

 

Jubilanti v prosinci  
 
V prosinci oslavili své životní jubileum paní Jarmila Pupková, pan Jaroslav Kronek a MUDr. 
Petr Venháč  Gratulujeme. 

 
IV. Projednávané body 
 

● Chodník, ulice Dvorského – informujeme obyvatele, že byla vybrána firma Dopravní 

projektování spol. s r.o., která pracuje na přípravě projektu vybudování chodníků na začátku 
obce. 
 

● Úprava hranic KMČ Sv. Kopeček – došlo k avizované úpravě hranic KMČ Sv. 

Kopeček, která se týkala pěti čísel popisných na ulici Dvorského před vjezdem do obce. 
Občané byli informováni, nově budou spadat pod KMČ Droždín. 

 

● Směna pozemků mezi Hospicem a smOl. – členové komise berou na vědomí 

rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce ze dne 19. 12. 2016 ve věci souhlasu se směnou 
a darováním pozemků mezi církevní organizací Hospic na Svatém Kopečku, Královskou 
kanonií premonstrátů na Strahově a smOl., o kterém jsme informovali v zápisu z jednání 
KMČ v září 2016. 

 

● Vyhláška o nočním klidu- Obecně závazná vyhláška č.7/2016 týkající se nočního klidu 

byla schválena zastupitelstvem dne 19. 12. 2016 a vyvěšením na úřední desce magistrátu 
dne 20. 12. 2016 nabyla platnosti i účinnosti. Vyhláška obsahuje seznam schválených akcí,  
u kterých je zkrácena doba nočního klidu od 2:00 do 6:00 hod. tzn., že tyto akce mohou trvat 
do 2:00 hodin. Svatého Kopečka se týká akce „Svatokopecká hodová zábava 2017“ z 2.6. na 
3.6.2017 do 2:00 hod.  
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● Setkání předsedů KMČ -  v pondělí dne 16.1.2017 se uskuteční setkání předsedů KMČ 
na Magistrátu města Olomouce, kde budou předsedové KMČ seznámeni s investičními 
akcemi města v daných částech města. 

 

● Holubova ulice, jednosměrka-návrh – zástupci KMČ předali Odboru koncepce         

a rozvoje požadavek pana Jahody, obyvatele Holubovy ulice, na její zjednosměrnění. Dle 
vyjádření OKR není problém ulici zjednosměrnit, je ale nutné tuto změnu projednat se všemi 
obyvateli Holubovy ulice a ulic přilehlých. Zástupci KMČ svolají na únor veřejné šetření           
s místními obyvateli a zástupci Odboru koncepce a rozvoje.  
O termínu budeme informovat. 

 

●Parkování u ZŠ Sv. Kopeček – na žádost pana ředitele Mgr. Koliska budou na 

parkovacích místech před ZŠ doplněny dodatkové cedule s časovým omezením pro 
parkování (časové omezení v ranních a odpoledních hodinách, kdy dochází k zavážení         
a vyzvedávání žáků ZŠ). Přesné časy budou domluveny přímo se zástupci školy. 

 

● Východní tangenta-zaslepení aleje – dle dostupných plánů na vybudování východní 

tangenty by mělo dojít k zaslepení aleje pro motorová vozidla a tím přerušení komunikace 
mezi Samotíškami a Chválkovicemi. KMČ Svatý Kopeček připomíná a upozorňuje na 
obrovskou dopravní (turistickou) zátěž směřující na Svatý Kopeček. V této souvislosti je 
nutno jakoukoliv změnu důkladně projednat a promyslet. Dále připomínáme, že je schválena 
„Studie parkování na Svatém Kopečku“, která mimo jiné preferuje MHD. Zaslepením 
stávající cesty by mohlo dojít k prodloužení dojezdového času a tím k dalšímu zhoršení 
dopravní zátěže. KMČ Svatý Kopeček se bude o tuto problematiku zajímat a účastnit se na 
jednáních. O dalším postupu budeme informovat. 

 

● Rozpočet KMČ Svatý Kopeček 2017- KMČ informuje občany, že i pro letošní rok 

disponuje ze strany města částkou (130 000,-Kč), ze které je možno čerpat na kulturní a jiné 
akce, pro potřeby obyvatel Svatého Kopečka. Organizátoři akcí se mohou s žádostí                      
o příspěvek obracet na členy KMČ.  
Dále je k dispozici rozpočet (300 000,-Kč), na opravy chodníků a cest, které jsou v majetku 
smOl. 
O vybraných opravách budeme informovat. 
 

● Budova Křičkova 4 - Informujeme obyvatele, že dne 18.11.2016 se uskutečnila na 

radnici schůzka ve věci „Křičkova 4“ za účasti zástupců KMČ, náměstků města Olomouce, 
ředitele ZŠ Svatý Kopeček Jana Koliska a dalších. Škola nutně potřebuje sál a hřiště pro své 
akce a je ochotna stát se garantem investiční akce na opravu budovy a fotbalového hřiště. 
Zástupci města se pokusí zjistit, zda by se oprava nedala financovat z dotačních titulů, kdyby 
budova a hřiště spadaly pod školu. Předseda KMČ Svatý Kopeček Fr. Prášil bude                       
v nejbližších dnech iniciovat další schůzku se zástupci města, vedoucím Odboru evropských 
projektů a ředitelem školy Mgr. Koliskem, na které projednají možnosti čerpání dotačních 
titulů. 

 

● Parkování na Svatém Kopečku- jednání- předseda KMČ Svatý Kopeček František 

Prášil bude rovněž iniciovat schůzku s náměstkem primátora RNDr. Jakubcem, ve věci 
schválené investice a realizace navigačního parkovacího systému na Svatém Kopečku            
a s ním spojeném výběru parkovného.  
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Zástupce KMČ zajímá, kdo bude parkovné na nově zpoplatněných parkovištích na Sv. 
Kopečku vybírat a kam půjdou peníze, zda se alespoň jejich část bude vracet v podobě 

investic pro potřeby obyvatel Kopečka 
 

● Údržba zeleně na hřbitově- KMČ urguje žádost pana Řeháka a paní Mjartanové         

o údržbu zeleně v části nového hřbitova na Svatém Kopečku. Zeleň přerůstá přes plot a 
poškozuje náhrobky. Na situaci jsme už několikrát upozorňovali, prosíme o sjednání nápravy 
nyní, v době vegetačního klidu. 

 

● Údržba zeleně na Sv. Kopečku - v souvislosti s vegetačním klidem KMČ žádá            

o prořezání javorů, topolů a další zeleně na území Svatého Kopečka. Zejména na hřišti       
a před školkou jsou topoly přerostlé a přestárlé a hrozí nebezpečí pádu suchých větví. 
 

● Zídka u zastávky- KMČ urguje havarijní stav zídky u zastávky Svatý Kopeček – Bazilika 

směr Olomouc. Hrozí zřícení zídky, žádáme urgentně o opravu. 
 

● Oprava stavidla- spodní rybník- oprava stavidla rybníka na ulici Radíkovská by měla 

být realizována na jaře letošního roku. 
 

● Lavičky na Sadovém náměstí- KMČ připomíná dotaz občanů směřovaný na pana 

náměstka Šnevajse ohledně revitalizace mobiliáře ve vlastnictví města, který se nachází na 
Sadovém náměstí v okolí sochy Sv. Jana a na území „Pod boudkami“. Mobiliář je v 
havarijním stavu a nedělá dobré jméno městu. 

 

● Kanalizační poklop - Radíkovská- člen KMČ Svatý Kopeček p. Zvěř upozorňuje na 

nedoléhající kanalizační poklop, který při průjezdu vozidel „klepe“. Nachází se na úrovni 
Radíkovská č.2. KMČ žádá o nápravu. 
 

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

 
VI. Závěr 
 
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:15 hod. 

 
 
Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční  
dne 6.2.2017 na detašovaném pracovišti nad poštou. 

 

 
 
 
 
                                                                  Zapsala: Mgr. Hana Prekop Dvorská 

                                                      Upravil a schválil: František Prášil 
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Příloha 
 

 
Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 

ze dne 9.1.2016 
 
 
 

● Údržba zeleně na hřbitově - KMČ urguje žádost pana Řeháka a paní Mjartanové        

o údržbu zeleně v části nového hřbitova na Svatém Kopečku. Zeleň přerůstá přes plot a 
poškozuje náhrobky. Na situaci jsme už několikrát upozorňovali, prosíme o sjednání nápravy 
nyní, v době vegetačního klidu. 

 

● Údržba zeleně na Sv. Kopečku - v souvislosti s vegetačním klidem KMČ žádá            

o prořezání javorů, topolů a další zeleně na území Svatého Kopečka. Zejména na hřišti        
a před školkou jsou topoly přerostlé a přestárlé a hrozí nebezpečí pádu suchých větví. 
 

● Zídka u zastávky - KMČ urguje havarijní stav zídky u zastávky Svatý Kopeček – Bazilika 

směr Olomouc. Hrozí zřícení zídky, žádáme urgentně o opravu. 
 
 

● Lavičky na Sadovém náměstí - KMČ připomíná dotaz občanů směřovaný na pana 

náměstka Šnevajse ohledně revitalizace mobiliáře ve vlastnictví města, který se nachází na 
Sadovém náměstí v okolí sochy Sv. Jana a na území „Pod boudkami“. Mobiliář je v 
havarijním stavu a nedělá dobré jméno městu. 

 
● Kanalizační poklop – Radíkovská - člen KMČ Svatý Kopeček p. Zvěř upozorňuje na 

nedoléhající kanalizační poklop, který při průjezdu vozidel „klepe“. Nachází se na úrovni 
Radíkovská č.2. KMČ žádá o opravu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


