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

 

 
Zápis z jednání ze dne 4. listopadu 2019 

 
I. Přítomni (dle prezenční listiny)  
 
Členové KMČ: Bernard Vladimír, Černý Stanislav, Dvorská Prekop Hana, Jeřábek Stanislav, 
Krejčí Michal, Krejčová Jana, Kučera Martin, Němcová Olga, Prášil František, Zvěř Evžen 
 

Hosté (dle prezenční listiny): Klváček Jan 

 
II. Zahájení jednání, schválení programu a podněty občanů  
 
Michal Krejčí – přivítal přítomné občany a členy komise, představil program jednání KMČ, 
který byl následně schválen. Ověření zápisu provede Olga Němcová.  
 
Program – projednávané body: 

1) Křičkova 4 – koordinace dalšího postupu 

2) Rybník na ul. Radíkovská – oprava a rekonstrukce 

3) Stanoviště tříděného odpadu u parkoviště Fojtství – podněty KMČ 

4) Provozní výdaje KMČ 

5) Různé: 
- Estetizace – výrobní výbor k zpracovávanému projektu 
- Sadové náměstí – informace z jednání na SMOL 
- OZV – regulace zábavní pyrotechniky 

 
III. Projednávané body  
 
1)  Křičkova 4 – koordinace dalšího postupu 
V nadcházejícím období (listopad) je zapotřebí domluvit druhé setkání zástupců místních 
spolků a KMČ (zajistí p. Prášil) a následně prezentovat dosavadní postup a náhled 
jednotlivých stran na využití, opravy a rekonstrukci objektu paní náměstkyni primátora 
Markétě Záleské (T: 15. 11, zajistila pí Němcová).    
 
2) Rybník na ul. Radíkovská – oprava a rekonstrukce 
Požerák rybníku je nefunkční – voda prosakuje betonem ze strany od silnice a volně odtéká.  

Oprava – jako dočasné a operativní řešení bylo zvoleno osazení výtokové roury kolenem a 
cca 1,0 m vysokou rourou, tak aby došlo ke zvýšení hladiny v požeráku/rybníce. Práce jsou 
OMAJ MMOL zadány a měly by být provedeny v nejbližším období.  

Rekonstrukce – ve spolupráci s odbornou projekční firmou bude připraveno zadání 
rekonstrukce nádrže, která bude spočívat ve vybudování nového požeráku, zatěsnění a 
zamezení úniku vody z nádrže po celém břehu sousedícího se silniční komunikací (tj. hráz) a 



rovněž vytvoření litorálních zón pro obojživelníky. Zadání (včetně ceny projekčních prací) 
bude projednáno v KMČ a následně předáno na OMAJ MMOL. Zajistí: Michal Krejčí. 
 
3) Stanoviště tříděného odpadu u parkoviště Fojtství – podněty KMČ 
 

František Prášil – předběžně oslovil TSMO a OMZaOH MMOL ve věci úpravy prostoru 
stanoviště tříděného odpadu na parkovišti u Fojtství, na kterém je dlouhodobě a opakovaně 
volně ukládán rozličný odpad, čímž je způsobován nepořádek a znečišťováno veřejné 
prostranství, přitom vznesl následující podněty: 
- snížit počet kontejnerů na plast, případně papír, a to o jeden kus; 
- zrušit kontejner na komunální odpad a nahradit jej umístěním odpadkových košů na 

parkovišti; 
- zbývající kontejnery na tříděný odpad vhodně uspořádat a srovnat,  případně urovnat terén; 
- umístění informačních cedulí „Zákaz skládky“ a „Monitorováno kamerou“. 

Michal Krejčí – kladně projednal s ředitelem městské policie instalaci kamery na sloup 
veřejného osvětlení, přičemž na TSMO je zapotřebí ověřit možnost napojení el. proudu. 

KMČ Svatý Kopeček podporuje výše uvedená opatření a předseda projedná možnost jejich 
realizace. 
 
4) Provozní výdaje KMČ 
 

Čerpání finančních prostředků na „provozní výdaje a služby“ probíhá dle komisí schváleného 
plánu. Zbývá uskutečnění následujících akcí, jež KMČ finančně podporuje, jedná se: 
- Oslavy svátku svatého Martina (Matice Svatokopecká) ………………………. do 5.000,- Kč 
- Mikulášská nadílka pro mladší děti (Matice Svatokopecká) ………………….. do 5.000,- Kč 
- Rozsvícení vánočního stromu (ZŠ a MŠ Dvorského) ……...…………………. do 5.000,- Kč 
 

Zbývající finanční částka (zhruba 3.500,- Kč) bude využita na nákup potřebného 
materiálu/vybavení (např. pivní sety).  
 
5)  Různé 

 Estetizace – Michal Krejčí osloví firmu Zahrada a domluví termín výrobního výboru 
k zpracovávanému projektu estetizace, na který budou pozváni členové KMČ. 

 Sadové náměstí – Michal Krejčí informoval o proběhlém jednání na SMOL, jež svolala 
paní náměstkyně primátora Markéta Záleská. 

 OZV – regulace zábavní pyrotechniky – na základě doporučení paní náměstkyně 
primátora Evy Kolářové si KMČ vyžádá podpůrné stanovisko od ZOO Olomouc. 
Jednáním s panem ředitelem ZOO je pověřen Stanislav Černý. 

 Hana Prekop Dvorská, František Prášil a Olga Němcová informovali členy KMČ o 
výsledku jednání s ředitelem školy J. Kolískem o využití plánované tělocvičny pro 
společenské akce. 

 Olga Němcová požaduje, aby dle bodu 9. ,10. a 13.  Statutu komisí městských částí ( 
znění platné od 20.2.2018) byl zápis z jednání KMČ zpracován a byl předán členům 
KMČ  a pracovníkovi MMOL garantujícímu činnost komisí a umístěn ve vitríně KMČ a 
na internetových stánkách města Olomouce do 14 dní od data jednání KMČ.                    
Pozn.: Michal Krejčí k věci sdělil, že zdržení v pořízení zápisů nastalo z důvodu 
dlouhodobé nemoci, jinak jsou zápisy vyhotoveny a zveřejňovány standardním způsobem. 



Již v minulosti byly členové komise vyzýváni k pomoci při sepisování zápisů, avšak tyto 
žádosti zůstali, až na výjimky, bez odezvy.  

 Vladimír Bernard poukázal na nebezpečnost provozu v ul. Kovařovicova. KMČ prověří 
možnost zjednosměrnění této ulice. Hana Prekop Dvorská informovala členy KMČ o 
výsledku předběžného jednání o tomto opatření s obyvateli ul. Kovařovicova. 

 Pozemek ve vlastnictví p. Frühaufa: doposud se nepodařilo navázat kontakt k další 
spolupráci. 

 Olga Němcová přednesla návrh, aby každá akce měla i svého garanta ze stran členů KMČ, 
který by se zúčastňoval jednání společně s předsedou KMČ a který by šel do hloubky 
problematiky → zvýšení efektivity práce KMČ. 

 Olga Němcová informovala KMČ o schůzce plánované na 15.11., kterou si jako občan 
Svatého Kopečka sjednala s paní náměstkyní Záleskou, které by chtěla předložit své 
návrhy na řešení budovy Křičkova 4 a parkování na Svatém Kopečku (materiály byly 
zaslány členům KMČ předem). Dle domluvy se schůzky zúčastní i předseda Michal 
Krejčí a František Prášil. 

 
IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 

- viz bod 3) programu Stanoviště tříděného odpadu u parkoviště Fojtství – podněty KMČ 

 
V. Závěr 
 
Jednání KMČ bylo ukončeno ve 20:20 hod. Příští jednání KMČ se uskuteční 2. prosince 2019 
od 19:00 hod. 
 

Zápis pořídil: Michal Krejčí                                     Správnost zápisu potvrdila: Olga Němcová 


