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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 4.2.2009: 
Členové komise jednání přítomni: Karel Bránka 
 Marta Čapková 
 Stanislav  Černý Ing. 
 Stanislav Jeřábek 
 Zora Krejčí JUDr. 
 Karel Robenek Ing. – předseda KMČ 
 Jarmila Robenková Ing. 
 Antonín Seidl 
 Miriam Tajmrová Mgr. 
 Vít Ticháček Ing. 
jednání přítomni hosté: Soňa Petrová Ing. 
 Vladimír Zvěř 

Projednáno: 
 

1. Hosté – občané Sv.Kopečka se účastnili jednání za účelem projednání žádosti obyvatel( 4 majitelů sousedních 
pozemků) o odprodej (navrácení pozemku),jedná se o uličku mezi ulicemi Křičkova a U Ovčačky parc.č.480 o 
výměře 193m2.Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce postoupil KMČ 
odbor majetkoprávní dne 20.1.09.Po projednání bylo většinou hlasů odsouhlaseno doporučit žádost kladně 
vyřídit. 
 

2. Kontrola úkolů z minulých jednání: 
Pan Jeřábek – realizace přechodů-úkol trvá, jednal na investičním odboru MmOl, návrh investičních akcí na rok 
2009 je na webových stránkách ale  dosud nebyl odsouhlasen.  
Ing.Černý –Kanalizace: stížnosti obyvatel – stoková síť silně zapáchá. Napojování přípojek je povoleno až po   
kolaudaci. 
Ing.Robenek – jednal s řediteli místních škol, kteří předsedu KMČ ujistili, že hřiště nad restaurací Fojtství 
jejich školy využívají. Majitelka soukromé střední školy, která nyní sídlí na Křičkové ul., má plochu hřiště 
v pronájmu od Správy nemovitostí MmOl s tím,že je jejich povinností i údržba plochy hřiště,včetně 
oplocení,které je nutno opravit.  
Pan Seidl a Ing.Robenková– v lednu 2009 1 návštěva jubilantky, úkol trvá. 
JUDr.Krejčí –mříže u schodů do ambitu - problematika financování je obsahem žádosti v dopise na MmOl. 
Úkol splněn. 
 

3. Došlá korespondence z Magistrátu: 
Odbor majetkoprávní: 
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce, parcela č.480 ostatní plocha o 
výměře cca 193m2 v k.ú. Sv.Kopeček při ul. U Ovčačky a ul.Křičkova,pozemek sloužil propotřebu 
dobrovolných hasičů pro čerpání vody z rybníka na Radíkovské ulVlastníci sousedních pozemků: paní 
Heřmánková (parc.č.478 a 479),pan Zvěř (parc.č.499 a 500),Ing.Petrová ( parc.497 a 498),pan Jeřábek (parc.č. 
481 a 482) žádají o jeho vrácení z důvodu zániku smyslu a funce v souvislosti se zřízením vodovodního řádu 
s hydranty.Komise s návrhem a navrácením pozemku souhlasí. 
Odbor vnějších vztahů a informací,odd.KMČ a DP: 
 Zápis ze setkání „ Předsedů KMČ“ ze dne 9.12.2008 s hejtmanem a jeho náměstky a vedoucími odborů 

MmOL,se zástupci Dopravního podniku města Olomouce a.s. a Technických služeb města Olomouce a.s. 
Jednání se zúčastnil předseda a upozorňuje touto cestou,že do zápisu nebyl zahrnut jeho příspěvek 
k prodloužení noční linky autobusu MHD ze Samotíšek na Sv.Kopeček,případně do Radíkova a Lošova. 

 Na vědomí kopie jmenovacích dopisů pro paní Martu Čapkovou a Ing. Víta Ticháčka za členy KMČ č.25 
Sv.Kopeček. 

 
4. Ostatní došlá korespondence: 

VISSO s.r.o. Inženýrské služby projekce a dodávky vodohospodářských  - zápis z jednání k projednání 
rozpracované dokumentace rekonstrukce komunikace ul.Darwinova a ul.Jasmínová na Sv.Kopečku. Jednání se 
zúčastnili za KMČ Ing.Robenek a za obyvatele pan Petr Dokoupil. 
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5. Otevřené body: 
 zajištění projektové dokumentace chodníků na ulici Dvorského 3 chodníky (na začátku obce,od zastávky MHD 

bazilika do zatáčky a ve spojnici mezi ul.Dvorského a Holubova),1 chodník na ul.Radíkovská (od zast.MHD 
ZOO směr Olomouc  po poslední nemovitost směr Radíkov), 

 zajistit projektovou dokumentaci na přechod pro pěší na ul. Radíkovská zast.MHD  U ZOO, 
 instalace informačních tabulí, 
 poskytování informací k zamýšleným akcím na Sv.Kopečku,zvláště týkající se škol a sport. areálů, 
 zajistit nutné opravy hřbitovů na Sv.Kopečku (chybí branka na starém hřbitově). 
 Instalace měřičů rychlosti na ul.Radíkovská. 

 
6. Různé: 
• Vyhledávací studie nové polohy parkoviště pro motorová vozidla v městské části Sv.Kopeček. Studie byla 

předána předsedovi KMČ 8.1.2009 a v průběhu ledna postupně kolovala mezi členy komise k podrobnějšímu 
prostudování a připomínkování. Ke studii se vyjádřili všichni členové komise: 
Mgr.Tajmrová – nesouhlasí s umístěním parkovacího domu u ZOO, navrhuje umístit parkovací dům do zmole 
pod tenisovými kurty. 
JUdr.Krejčí – navrhuje najít nová náhradní parkovací místa např. v oblasti hasičské zbrojnice, 
Paní Čapková – studie je účelová na zvýšení návštěvnosti ZOO, není brán ohled na obyvatele, 
Ing.Černý  - je třeba vybudovat úplný obchvat obce, aby konečně byla řešena obec jako rekreační oblast 
Olomouce, aniž by se to dotklo neudržitelné situace obyvatel a školáků v oblasti ekologie a dopravy, 
Pan Jeřábek – parkoviště u Fojtství není vyasfaltované a chybí z této plochy označené přechody, 
Pan Seidl - poukazuje,že u Fojtství se nejedná o parkoviště ale o odstavné plochy, 
Ing.Ticháček – nejhorší dopad na ekologii je při vyhledávání místa k zaparkování,parkoviště u ZOO a 
restaurace je nutné,nutné nově řešit příjezd mimo obec, 
Ing.Robenek,Ing.Robenková – příjezdová komunikace z obchvatu obce k parkovišti by měla být vedena 
stávající cestou kolem vodojemu „Na Hvězdě“. 
Při jednání bylo dohodnuto vyjádření KMČ č.25 k vyhledávací studii,které je uvedeno v příloze k této zprávě. 

• Pan Jeřábek upozorňuje na průjezd traktoru po chodníku nad bytovkami,předseda projedná s ředitelem TS. 
•  Předseda KMČ předložil návrh na rozpočet prostředků KMČ na r.2009.Návrh byl schválen a uveden v příloze.  
• Organický odpad bude v r.2009 řešen kontejnery umístěnými do domácností. Tiskopisy k přihlášení roznese 

doručovatelka České pošty. 
• Pan Novák,obyvatel ul.Šeříková, požaduje umístit, na začátek ul.Šeříková obousměrně, dopravní značku „zákaz 

vjezdu,dopravní obsluze vjezd povolen“.Tato ulice bývá permanentně obsazována zaparkovanými automobily 
návštěvníků ZOO. 

• Ing.Robenek,po konzultaci s řediteli škol, navrhuje na pozemku fotbalového hřiště postavit víceúčelovou 
sportovní halu s krytým bazénem pro spádovou oblast Sv.Kopeček,Radíkov,Lošov,Droždín,Samotíšky. 
 

7. Úkoly do příštího jednání KMČ: 
Kolektiv členů: Mgr.Tajmrová,p.Čapková,p.Bránka – připraví návrh na dotování sportovní činnosti na 
Sv.Kopečku. 
Kolektiv členů:Ing.Černý,Ing.Ticháček,Ing.Robenek –připraví návrh studie na umístění víceúčelové haly na 
Sv.Kopečku.První setkání domluveno na 18.2.09 v 15.00 hod v zasedací místnosti městského domu. 
Mgr.Tajmrová a paní Čapková– obsluha místního rozhlasu dle potřeby. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– návštěvy jubilantů. 
Ing.Robenek projedná s předsedy komisí Radíkov a Lošov otázku prodloužení noční linky č.11 na tyto obce. 
 
 Příští jednání KMČ 4.3.2009 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  4.2.2009. 
Přílohy: 

1. Návrh na  rozpočet prostředků na činnost KMČ v r. 2009. 
2. Vyjádření k vyhledávací  studii nové polohy parkoviště v městské části Sv.Kopeček. 

 
Ing. Karel Robenek 
předseda KMČ č.25 
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Příloha č.2: 

 

Vyjáření KMČ č.25 Olomouc-Sv.Kopeček k vyhledávající studii nové 
polohy parkoviště pro motorová vozidla v městské části Svatý Kopeček: 
 
1. Studie se zabývá jen okrajově průjezdem motorových vozidel zastavěnou 

částí Sv.Kopečku.Příjezd vozidel na uvažované parkoviště zhorší životní 
prostředí obyvatel Sv.Kopečka. 

2. V případě realizace uvažovaného parkoviště požadujeme nejprve 
vybudovat obchvat obce mimo zastavěnou část (viz. Str.9,část 
12,varianta P+O). 

3. Varianta P je nevhodná neboť zaúsťuje do nejužšího hrdla Radíkovské ulice 
(vozovka je 1m od zástavby), kde již nyní jsou poškozovány domy otřesy 
stávající dopravou a dochází též k poškozování omítek blátem a vodou. 

4. Parkovací dům by mohl být zapuštěn alespoň z části pod úroveň terénu a 
měl by být obklopen zahuštěnou výsadbou zeleně aby nebyl porušen ráz 
krajiny, 

5. Příjezdová komunikace na nové parkoviště měla by být vedena stávající 
cestou kolem vodojemu „ Na hvězdě“,čímž by odpadly nákladné zemní 
práce a kácení stromů. 

6. Pro výstavbu parkovacího domu doporučujeme využít úvozu pod 
tenisovými kurty za Fojtstvím. 

7. Navrhujeme vybudovat  nové parkoviště na pozemku města pod hasičskou 
zbrojnicí. 
 

 
Sv.Kopeček 4.2.2009. 

 
Ing. Karel Robenek 
Předseda KMČ č.25 

 
 
 
Na vědomí: Odbor územního plánování,koncepce a rozvoje MmOl. 
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Příloha č.1: 
 
 

Rozpočet prostředků na činnost KMČ v r.2009: 
 
 
účel Částka 

v tis.Kč 
Předláždění chodníků v ul.Dvorského 70 
Odvoz větví objednávka kontejneru 10 
Výsadba a údržba zeleně 50 
Oprava zastávek MHD 20 
Příspěvky na kulturu 10 
Příspěvky na sport 10 
Ostatní(MŠ,rozhlas,kanc.potřeby) 10 
  
celkem 180 
  
 

 

Sv.Kopeček 4.2.2009 
 

Ing. Karel Robenek 
Předseda KMČ č.25 

 
 
 
 


