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Zápis z jednání Komise místní části č.25 Olomouc Svatý Kopeček ze dne 4.3.2009: 
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. 

Projednáno: 
1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 

Požadavky na finanční zajištění sportovní činnosti klubů na Sv.Kopečku předložili pan Branka paní Čapková, 
Mgr.Tajmrová,KMČ souhlasí,žádosti je nutné specifikovat a předložit na odbor vnějších vztahů k vystavení 
objednávky. 
Ing.Černý,Ing.Ticháček,Ing.Robenek seznámili členy KMČ s připraveným revitalizačním námětem na umístění 
sportovní víceúčelové haly na Sv.Kopečku,námět byl KMČ odsouhlasen a bude zaslán na MmOl. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– od počátku roku návštěvy 3 jubilantů, úkol trvá. 
Ing.Robenek projednal s předsedy  KMČ Radíkov a Lošov prodloužení noční linky MHD č.11,s nimiž 
dohodl,že všechny KMČ budou písemně žádat o zajištění noční linky do obcí.Žádosti budou zaslány odboru 
dopravy MmOl,odboru vnějších vztahů MmOl a kopii žádosti předá pan Jeřábek na dopravní komisi,jejímž je 
členem. 
JUDr. Krejčí předala vypracovaný návrh pro zhotovení mříží na Sadovém náměstí uměleckému kováři 
doporučeném Mgr.Puhačem. 

2. Došlá korespondence z Magistrátu: 
Odbor vnějších vztahů a informací,ved.odd.KMČ a DP: 
 Přeposlána karta obce –č. 7.rizika z odboru ochrany pan Ing.Bednář,dne 26.2.09, s žádostí o její 

vyplnění.Požadované informace o KMČ je možné získat na internetových stránkách magistrátu 
http://www.olomouc.eu.  Komise není výkonný orgán,pouze poradní orgán rady města,proto zaslané 
tabulky odmítá vyplňovat.KMČ ale s odborem CO může spolupracovat. 

 Na vědomí zaslány objednávky na opravu rozšíření a výměnu nadzemních rozvodů a reproduktorů 
místního rozhlasu,na ul.Dvorského,Sadové nám. a ul.Darwinovou v termínu do 30.6.09 u firmy TESEMO 
Šternberk. 

Odbor životního prostředí,odd.péče o zeleň: 
 KMČ zaslána kopie dopisu pro úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových „Problematické dřeviny 

na pozemku parc.č.552/1 v k.ú. Sv.Kopeček“. 
 Sběr bioodpadu,tiskopisy-letáky, k přihlášení k odběru kontejnerů a komposterů museli roznést členové 

KMČ.Prostřednictvím detašovaného pracoviště MmOl byly odevzdány Ing.Plachému. 
Odbor stavební,odd. státní správy na úseku pozemních komunikací: 
 Na vědomí zasláno rozhodnutí o povolení úplné uzavírky komunikace v ul.Kovařovicova u MŠ v termínu 

24.2.-6.3.09,z důvodu reklamačních závad stavby „rekonstrukce a dobudování stokové sítě“. 
 Zasláno rozhodnutí (havárie pozemních inženýrských sítí),dodatečné povolení zvláštního užívání 

komunikace v ul.Ústavní č.14 až křižovatkou s ul.Holubovou, v termínu 9.2.-18.2.09,žadatel Veolia 
voda,Moravská vodárenská a.s.. 

Odbor majetkoprávní,odd. majetkových řízení: 
Odpověď na požadavek následných informací – není v silách oddělení podávat písemné informace jak bylo 
naloženo s jednotlivými doporučeními KMČ,rozhodnutí Rady města a důvodové zprávy pro Zastupitelstvo jsou 
veřejně přístupné na internetových stránkách města. 
Městská policie Olomouc: 
Předsedovi předáno „Opatření Městské policie Olomouc k eliminaci stání vozidel na rizikových místech na 
území města Olomouce“.Upozornění řidičům bude zveřejněno na místní vývěsce. 
Statutární město Olomouc: 
Vyhlášení Výzvy k předkládání projektových námětů do „Integrovaného plánu rozvoje města -  
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Atraktivní a konkurence schopná Olomouc“ – zaslán dotazník pro přípravu tematických IPRM s termínem  
odvezdání do 16.2.09. Předseda KMČ vypracoval  do dotazníků tyto projektové náměty: 
 Komunikace k parkovištím a vybudování parkovišť se sociálním zázemím. 
 Rekonstrukce povrchu vozovky a zatrubnění příkopu s vybudováním kanalizačních vstupů pro zachycení 

povrchové vody s odvodem do rybníků na ul.Darwinova,Jasmínová,Šeříková. 
 Víceúčelová sportovní hala s krytým bazénem s celoročním využitím pro různá sportoví odvětví. 
 Vybudování nových chodníků s přechody. 
Náměty byly v termínu předány Ing.Marku Drešlovi na MmOl.Dodatečně byly náměty projednány a 
odsouhlaseny na dnešní KMČ. 

3. Ostatní došlá korespondence: 
 VODIS Olomouc s.r.o.  – pozvánka na výrobní výbor 2.3.09  k akci – Sv.Kopeček, ul.Darwinova, 

zatrubnění příkopu a rekonstrukce komunikace, Jednání se zúčastnil za KMČ Ing.Robenek,který podal 
informace u postupu prací. 

 KMČ  č.21 Radíkov ,na vědomí zaslána kopie dopisu ze dne 22.2.09,ve věci Žádost KMČ č.21 Olomouc-
Radíkov o úpravy v jízdním řádu linky č.11 IDOS.Pod bodem 3. Zavedení nočního spoje linky č.11 
s odjezdem od hlavního nádraží v 0.55 hod. směr Sv.Kopeček,Radíkov Lošov. 

4. Odeslaná korespondence: 
 Seznam poškozených komunikací a chodníků,na žádost Ing.Gajdošové,  byl zaslán na odbor dopravy 

MmOl. 
 Projektové náměty pro IPRM,na základě požadavku,předány Ing.Drešlovi na odboru projektů pro EU. 

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, 
 nutná oprava veřejného WC na Sadovém náměstí. 

6. Různé: 
• Nutné opravy komunikací vzniklé v důsledku prací na kanalizačních sítích:Sadové nám.,pod 

bazilikou,naproti vchodu do Lachovy cukrárny, na ul.Radíkovská propadlý chodník ve vjezdu do 
nemovitosti č.15. KMČ žádá Městskou policii o zajištění osvěty ve školách .  

• KMČ požaduje vymalování zastávek MHD. 
• Občané Sv.Kopečka si stěžují na chybné doručování zásilek Českou poštou. 
• Na základě požadavku KMČ Radíkov požadujeme instalaci bankomatu na městské budově u pošty. 

7. Úkoly do příštího jednání KMČ: 
Kolektiv členů: Mgr.Tajmrová,p.Čapková,p.Bránka – připraví podklad pro vystavení objednávek na sportovní 
činnost na Sv.Kopečku za jednotlivé sportovní organizace. 
Mgr.Tajmrová a paní Čapková– obsluha místního rozhlasu dle potřeby. 
Pan Seidl a Ing.Robenková– návštěvy jubilantů. 
Ing.Robenek  napíše a doručí žádost na prodloužení noční linky č.11. 
  
Příští jednání KMČ 8.4.2009 v 18.00 hod. 
Zápis zapsala Ing.Robenková  4.3.2009. 

Ing. Karel Robenek 
předseda KMČ č.25 

Příloha: Revitalizační námět na umístění sportovní víceúčelové haly na Svatém Kopečku. 
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Revitalizační námět na umístění sportovní víceúčelové haly na Svatém Kopečku: 

 
1. Předkladatel návrhu: 

Komise místní části č.25 Olomouc – Svatý Kopeček. 
2. Místo realizace: 

Olomouc-Svatý Kopeček,Křičkova ul.,parcela č. 531/1 (část fotbalového hřiště),majitel pozemku 
SMOl. 

3. Zdůvodnění návrhu: 
Olomouc místní část Svatý Kopeček 4 školy (mateřská,základní,dvě střední a diagnostickou), které 
nemají ve své výbavě tělocvičny na patřičné úrovni.Na Svatém Kopečku provozují činnost tři 
sportovní organizace,které nemají pro svoji činnost kryté zázemí. Hala bude sloužit i pro 
neorganizované občany a případně i nově vzniklé kluby.Obec se nachází ve spádové oblasti ležící na 
lince MHD č.11 s možností využití i pro obce Radíkov,Lošov,Droždín,Samotišky. 
Obec Svatý Kopeček má v současné době cca 1200 obyvatel a v dohledné době se počet obyvatel 
zvýší výstavbou rodinných domů pod bytovkami směr Droždín (cca 200 domů). 
Dále uvádíme,že v minulosti byl v obci sál s jevištěm a místní kinosál.Jejich likvidací nemají občané 
této lokality vhodné prostory pro setkání na řešení místní problematiky,eventuálně na pořádání 
kulturních akcí. 

4. Cílové skupiny – využití: 
Hala je víceúčelová tj. k využití pro různé sporty: 
• školní výuka tělocviku a plavání, 
• míčové hry: házená,odbíjená,košíková,fotbal,tenis,apod., 
• atletika, 
• gymnastika, aerobik, 
• plavání, 
• kulturní a společenské akce. 

5. Jednoduchý popis: 
Stavba o rozměrech 95x50m bude provedena z lehkého materiálu.Bude zde umístěna tělocvična 
s patřičným vybavením a malý bazén 10x5m.Hala bude mít zázemí pro správce haly a šatny pro 
sportovce se sociálním zázemím.Zařízení bude propojeno s přilehlými venkovními 
sportovišti.Zařízení bude vybaveno klimatizací s plynovým ohřevem vzduchu a vody v bazénu. 

6. Investor: 
• EU fondy, 
• SmOl, 
• Olomoucký kraj, 
• Podnikatelská činnost. 

7. Odhad hrubých nákladů: 
50 mil. Kč. 

8. Vytvoření nových pracovních míst: 
8 zaměstnanců: 1 správce haly, 1 uklízečka, 4 provozní technici (směny),tělocvikář dozor,1 energetik 
(elektro,plyn,voda,kanalizace,topení),1 všestranný opravář údržbář. 

9. Provozní náklady: 
6 mil. Kč/rok 

10. Předpokládaný termín realizace: 
Rok 2012. 
 
 
 

Svatý Kopeček 4.3.2009. 
Komise místní části č.25 
Olomouc-Svatý Kopeček 

Předseda KMČ 
Ing. Karel Robenek 


