
  ZÁPIS 
 Z JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 

OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

ZE DNE 3. 9. 2012 
zahájení jednání v 19:00 hod. 

 

Přítomní členové:      Hosté: 

Ambrož Radek       Ing. Ivo Vlach, náměstek primátora 

 Bránka Karel       Ing. Sitár Andrej 

Čapková Aneta      Sitárová Jana 

Čapková Marta, tajemník KMČ    Středa Jiří 

Ing. Černý Stanislav, místopředseda KMČ   Prášilová Aloisie 

Jeřábek Stanislav      Prášil František st. 

Macková Dagmar      Šretr Miroslav 

 Smékal Tomáš       Šretrová Drahomíra 

 Řehák Jan, předseda KMČ     Šretrová Věra 

 Ing. Ticháček Vít,      Šretr Jiří 

 Zvěř Evžen       Dosoudil Stanislav 

         Řehák Milan    

                                                               Řeháková Milada 

         Grulichová Eva 

         Pytolaj Oldřich 

         Pospíšil Zdeněk 

         Prášil František, ml. 

         Prášilová Anna 

         Macek František 

            

1. Kontrola úkolů z minulých jednání: 

 
 Hlášení v měsíci srpnu proběhlo dle aktuálních potřeb. 

 V měsíci srpnu byli navštíveni jubilanti – paní Marie Hanáková, paní Marie Látalová a 

pan Josef Dokoupil. 

 

2. Projednávaná problematika: 
 

 

1) Na základě osobního ústního požadavku vedeného na předsedu KMČ ze strany pana Jiřího 

Středy ze dne 23. 8. 2012 a také 26. 8. 2012 byl zařazen předsedou KMČ prioritní bod jednání -  

řešení problematiky odprodeje pozemků v majetku SMOL a s tím spojené uzavření bývalé místní 

komunikace -  spojnice ul. U Ovčačky, ul. Křičkova bývalé  parc. č. 480 v k. ú. Svatý Kopeček. 

Na základě těchto požadavků byli písemně přizváni na jednání zástupci MmOl odboru 

majetkoprávního a to na návrh předsedy KMČ a po konzultaci s panem Jiřím Středou. 

Zainteresovaní úředníci se dle informací předsedy s ohledem na personální problematiku 

(čerpání dovolených v uvedeném termínu) nemohli dostavit a byli řádně v den schůze tedy 3. 9. 

2012 vedením příslušného odboru jmenovitě paní Mgr. Gabrielou Křížkovou telefonicky řádně 

omluveni a o tomto také předseda KMČ informoval všechny přítomné v průběhu schůze. Dále 

byl také přizván na jednání náměstek primátora SMOL pan Ing. Ivo Vlach, také na návrh pana 

Jiřího Středy a to s ohledem na skutečnost, kdy tento již s panem Jiřím Středou o této 



problematice krátce jednal v nedávné minulosti, což potvrdily obě strany navzájem při samotném 

jednání. 

V úvodu projednávání problematiky požádal předseda Jan Řehák přítomného pana Milana 

Řeháka, aby ukončil pořizování zvukových a obrazových záznamů. Pan Milan Řehák žádosti 

nevyhověl s odůvodněním, že jednání je veřejné. 

Dále na základě doporučení přítomného náměstka primátora SMOL pana Ing. Ivo Vlacha bylo 

provedeno hlasování, zda ostatní přítomní členové KMČ souhlasí s pořizováním zvukové a 

obrazové dokumentace probíhajícího jednání. Členové komise svým hlasováním rozhodli pro 

ukončení nahrávání s výjimkou člena pana Stanislava Jeřábka, který nehlasoval. Ani po osobní 

žádosti náměstka primátora pana Ing. Ivo Vlacha, neukončil pan Milan Řehák pořizování 

videozáznamu. Předseda Jan Řehák požádal znovu pana Milana Řeháka o ukončení pořizování 

záznamu, avšak neúspěšně. Dále dle statutu a jednacího řádu KMČ bylo ze strany předsedy naší 

KMČ předáno řízení zářijové schůze komise místopředsedovi Ing. Stanislavu Černému s 

ohledem na skutečnost, kdy předsedající sdělil, že překážkou pro jeho další vedení schůze je dále 

probíhající pořizování zvukových a obrazových materiálů a dále také osobní důvody. 

V následující debatě  v jejíž průběhu, jak místopředseda Ing. Stanislav Černý, tak také  náměstek 

primátora Ing. Ivo Vlach museli několikrát uklidňovat emoce mnoha  přítomných, byl panem 

Stanislavem Jeřábkem vysvětlen jeho důvod odkupu dotyčného pozemku. 

Postupně vznesli svůj nesouhlas s odprodejem pozemků někteří přítomní svatokopečtí občané 

což také jednotlivě sdělili přítomným členům KMČ a panu náměstkovi zejména s ohledem na 

skutečnost, kdy došlo k uzavření místní komunikace a dále také nespokojenost 

s neinformovaností v této věci. Byly vzneseny také dotazy, jaký bude další postup v řešení této 

problematiky.  

Komise na svém jednání ze dne 4. 2. 2009 vyjádřila kladné stanovisko ve věci prodeje majetku 

SMOL  (zápis jednání  komise  ze  dne 4. 2. 2009)  dále  také  archiv  korespondence                  

KMČ č. 25. 

 

Předseda KMČ v této souvislosti znovu a již opakovaně informuje všechny občany, že jednotlivé 

KMČ jsou pouze iniciativním a poradním orgánem SMOL, tedy uvedený odkup výše uvedeného 

pozemku byl proveden až na základě schválení RMO a ZMO. 

Předseda dále sděluje, že KMČ nemá žádnou právní subjektivitu, což je také uvedeno v jednom z 

bodů statutu a jednacího řádu KMČ schváleném RMO. Komise pouze podává poznatky a 

připomínky, doporučení při řešení jednotlivých problematik spojených s naší městskou částí. 

V případě jakýchkoliv žádostí vedených na MmOl jsou tyto zpracovány jednotlivými 

příslušnými odbory a tedy KMČ jako celek přímo nerozhoduje o žádných krocích. 

Veškeré informace o zamýšleném odkupu byly řádně a to v zákonné lhůtě vyvěšeny na úřední 

desce MmOl. Všichni občané proto měli možnost získat informace ze dvou zdrojů. Ze zápisu 

tehdejší komise a dále na uvedené úřední desce při samotném záměru SMOL o  odprodeji a tedy 

měli možnost dále před samotnou realizací odkupu výše uvedených pozemků možnost podání 

odporu proti tomuto rozhodnutí jak RMO a následně ZMO. 

Předseda komise konstatuje, že KMČ č. 25 (v tomto volebním období) neobdržela z MmOl další 

informace o průběhu řešení této problematiky a nebylo tedy možné o věci jakkoliv občany dále 



veřejně informovat, zejména sdělit veřejně občanům informace o uzavření (zrušení) místní 

komunikace. 

V závěru vzrušené debaty vystoupil náměstek primátora Ing. Ivo Vlach, který přítomným 

vysvětlil, že RMO jednala na základě doporučení KMČ č. 25 a vznesl názor, že se osobně 

domnívá, že právní stav věci je již neměnný. Pan Jiří Středa a další občané byli náměstkem 

primátora ujištěni, že věc bude řádně prošetřena a v zákonné lhůtě získá přímo pan Jiří Středa 

závěry z uvedeného šetření. 

Poté bylo pořizování videozáznamu z jednání komise ukončeno, lidé, které zajímala pouze 

projednávaná problematika uzavření bývalé místní komunikace -  spojnice ul. U Ovčačky, ul. 

Křičkova, tj. bývalé  parc. č. 480 v k. ú. Svatý Kopeček, opustili místnost jednání komise.  

Následně členové komise (mimo předsedu KMČ č. 25 Jana Řeháka) konstatovali, že na základě 

zjištěných skutečností zřejmě nedošlo v minulém volebním období ze strany tehdejší komise 

k dostatečnému projednání problematiky (nedošlo k jednání s občany v dané lokalitě). Současná 

komise nemá ani nemůže mít nic proti tomu, aby se občané obrátili na RMO a ZMO se žádostí o 

opětovné projednání této problematiky ( toto konstatování v průběhu vzrušeného jednání komise 

k uvedené věci několikrát zaznělo – mimo jiných i z úst Ing. Ivo Vlacha ). 

2) KMČ obdržela korespondenci MmOl odboru majetkoprávního Žádost o sdělení stanoviska 

k pronájmu majetku statutárního města Olomouce na ploše před prodejním stánkem v ul . 

Darwinova parc. č. 611 v k.ú. Svatý Kopeček v blízkosti ZOO Olomouc. K žádosti byl přiložen 

situační návrh. Komise se shodla, že tento návrh je nejasný a informace uvedené v žádosti jsou  

nedostačující, proto bude požádán MmOl odbor majetkoprávní o vyvolání kontrolního dne za 

účasti dotčených odborů MmOl, žadatelů a předem určených zástupců z řad naší KMČ. 

3) KMČ obdržela korespondenci MmOl odboru majetkoprávního ze dne 31. 8. 2012  - Žádost o 

sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce  pod č.j. 

SMOl/Maj/22/4142/2012/St,  jedná se o  plánovaný prodej budovy a části pozemku fotbalového 

hřiště. Komise předběžně vydala záporné stanovisko s ohledem na skutečnost, kdy se jedná o 

závažnou majetkoprávní problematiku ve veřejném zájmu všech svatokopeckých občanů.  

Členové komise rozhodli, že bude na základě statutu a jednacího řádu svolána v krátkém 

časovém horizontu mimořádná veřejná schůze, na kterou budou pozváni zástupci SMOL.   

4) Komise dne 22.8. 2012 zaslala požadavek na vyvolání kontrolního dne na místě samém ve věci 

záměru SMOL o pronájmu části pozemku u budovy pošty parc. č. 234 v k.ú. Svatý Kopeček. 

Dne 28. 8. 2012 komise obdržela pozvánku na osobní schůzku na den 29. 8. 2012 se zástupci 

MmOl odboru majetkoprávního a samotných žadatelů. S ohledem na čerpání krátké dovolené 

předsedy KMČ a jeho částečné nepřítomnosti na Svatém Kopečku a dále také řešení jiné 

problematiky spojené s prací pro KMČ, nebylo možné během jednoho dne tuto schůzku 

akceptovat. 

5) Komise obdržela odpověď vedení ZOO Olomouc ve věci požadavku na poskytnutí 

permanentních vstupenek do ZOO pro svatokopecké občany. Vedení této společnosti vysvětluje 

v písemné korespondenci, že není oprávněno rozhodovat o možnosti neomezeného vstupu 

občanů do ZOO, dále bude v této věci požádán o pomoc zřizovatel této společnosti tedy SMOL.  



6) Komise obdržela podrobné informace MmOl odboru životního prostředí ve věci požadavků na 

provedení údržby dřevin v naší městské části. Požadavky budou postupně řešeny s ohledem na 

vegetační klid v podzimním období. 

7) Komise obdržela  korespondenci – požadavek MmOl odboru majetkoprávního na zahrnutí plánu 

údržby pro rok 2013, věc byla tak jako již loni předána předsedou KMČ na MmOl OVVI. 

8) Komise obdržela písemné sdělení pořadatele pana Martina Macka o pořádání kulturní akce - 

rockového koncertu dne 17. 8. 2012. V této věci byla také informována MP Olomouc a PČR 

Velká Bystřice. 

9) Předseda KMČ na základě osobního sdělení pořadatele (SK Kopeček, o. s.) písemně i 

elektronicky informoval vedení MP Olomouc a PČR Velká Bystřice o plánované sportovní akci 

– turnaji v malé kopané, pořádané SK Kopeček o. s. dne 18. 8. 2012. 

10) Komise obdržela informace o změnách – omezení provozu některých linek MHD, tyto byly také 

zveřejněny na webové prezentaci DPMO a.s. 

11) Komise obdržela informace o nadměrném výskytu hmyzu na sběrném stanovišti tříděného 

odpadu v blízkosti ZOO Olomouc v ul. Darwinova. 

12) Komise obdržela korespondenci z MmOl odboru stavebního ve věci zvláštního užívání 

komunikace na Sadovém náměstí z důvodu odvozu suti a to v termínu od 21. 8. – 20. 9. 2012. 

13) Předseda komise tímto informuje občany, že v průběhu jednání oznámil svůj záměr o ukončení 

práce pro naši městskou část, kdy v této věci požádá vedení SMOL (RMO) o odvolání z funkce 

předsedy KMČ č. 25 a dále nebude v komisi pracovat ani jako řadový člen. 

S ohledem na nutnost jednání a případné dořešení některých aktuálních problematik spojených 

se Svatým Kopečkem, takto neučiní bezprostředně ihned, ale po další konzultaci s ostatními 

členy naší komise, zejména s místopředsedou panem Ing. Stanislavem Černým. 

Předseda dále informoval přítomné o skutečnosti, že dle osobního předchozího jednání ukončí 

souběžně práci pro naši městskou část také členka komise paní Dagmar Macková. 

    3. Otevřené body: 
 

 Umístění sociálních zařízení na parkovištích – požadavek již ze dne 4. 3. 2009 !! 

 Zajistit  instalaci  bankomatu  v  budově pošty   MmOl  na  Sadovém nám., popřípadě   

                              řešit další navržené varianty – požadavek již z jednání KMČ ze dne 4. 3. 2009 !! 

 Oprava havarované zídky u Hospicu – požadavek již z jednání KMČ ze dne 4. 8. 

2010 !! 

 

4. Došlá písemná korespondence: 

 
7. 8. 2012 Dr. Ing. R. Habáň ZOO Olomouc - ředitel společnosti 

- zaslaná odpověď ve věci požadavku naší KMČ na poskytnutí permanentních vstupenek 

pro svatokopecké občany. 

16. 8. 2012 Martin Macek  Restaurace U Macků – pořadatel 

  - zaslané informace o plánovaném pořádání kulturní akce v naší městské části. 

27. 8. 2012 p. Holubčíková DiS. TSMO a.s. – asistentka ředitele společnosti 

  - zaslaný plán prací TSMO a.s. na měsíc září 2012. 



 

5. Odeslaná písemná korespondence: 

 
17. 8. 2012 Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce ředitele 

  - zaslané informace o plánovaném pořádání sportovní akce v naší městské části. 

17. 8. 2012 Mgr. Pavel Chrudina PČR Velká Bystřice – vedoucí obvodního oddělení 

  - zaslané informace o plánovaném pořádání sportovní akce v naší městské části. 

29. 8. 2012 Ing. Ivo Vlach  SMOL – náměstek primátora  

  - zaslaný požadavek na osobní účast na pravidelném jednání naší KMČ dne 3. 9. 2012 

29. 8. 2012 JUDr. Martin Major SMOL – náměstek primátora 

- zaslaný požadavek na osobní účast popřípadě účast pracovníků MmOl odboru 

majetkoprávního na pravidelném jednání naší KMČ dne 3. 9. 2012 

 

6. Došlá elektronická korespondence: 

 
6.8. 2012 Bc. M. Moničová – Gambová MmOl OVVI – odd. KMČ a DP. 

- přeposlaný e-mail od M. Kopřivové DPMO a.s. – tisková mluvčí 

- zaslané informace (TZ 038) o uzavírkách a dočasnému omezení provozu některých 

linek MHD v souvislosti s pořádáním výstavy Flora. 

6.8. 2012 Bc. M. Moničová – Gambová MmOl OVVI – odd. KMČ a DP. 

- přeposlaný e-mail od M. Kopřivové DPMO a.s. – tisková mluvčí 

- zaslané informace (TZ 039) o uzavírkách a dočasnému omezení provozu některých 

linek MHD. 

5. 8. 2012 Marta Čapková KMČ č. 25 – tajemník 

  - zaslané informace o rozeslání informací pro svatokopecké občany 

TSMO a.s. plán prací srpen 2012 a požadavek na omezení realizace pyrotechnických 

efektů v naší městské části. 

8. 8. 2012 Ing. A. Steigerová MmOl odbor živ. prostředí,  odd. péče o zeleň 

- zaslané podrobné informace o požadavcích naší KMČ ve věci údržby dřevin v naší 

městské části. 

15. 8. 2012 Mgr. G. Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

  - zaslaný požadavek na zpracování plánu údržby pro rok 2013. 

16. 8. 2012 Bc. M. Moničová – Gambová MmOl OVVI – odd. KMČ a DP. 

- přeposlaný e-mail od Ivan Hansgut TSMO a.s. ve věci problematiky uložení odpadu 

v naší městské části a s tím spojený výskyt hmyzu u sběrných stanovišť. 

17. 8. 2012 Mgr. Pavel Chrudina PČR Velká Bystřice – vedoucí obvodního oddělení. 

  - zaslaná odpověď ve věci pořádání sportovní akce v naší městské části. 

 28. 8. 2012  Iva Škríbová  MmOl odbor majetkoprávní, oddělení prodeje domů 

  - zaslaná žádost o osobní setkání zástupců naší komise na kontrolním dnu dne 29. 8. 2012 

29. 8. 2012 Bc. M. Moničová – Gambová MmOl OVVI – odd. KMČ a DP. 

- přeposlaný e-mail MmOl odbor stavební odd. státní správy na úseku veřejných 

komunikacích – Ing. Milan Fazekaš vedoucí oddělení. 

  - zaslané rozhodnutí zvláštního užívání místní komunikace na Sadovém náměstí. 

29. 8. 2012  Iva Škríbová  MmOl odbor majetkoprávní, oddělení prodeje domů 

  - zaslaná žádost o osobní setkání zástupců naší komise na kontrolním dnu dne 29. 8. 2012 

  a sdělení dalších podrobnějších informací. 

31. 8. 2012 Mgr. G. Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru  

  - zaslaný požadavek na vyjádření KMČ ve věci plánovaného prodeje majetku SMOL. 

 

7. Odeslaná elektronická korespondence: 

 
16. 8. 2012 Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce ředitele 



  - zaslané informace o plánovaném pořádání sportovní akce v naší městské části. 

 16. 8. 2012 Mgr. Pavel Chrudina PČR Velká Bystřice – vedoucí obvodního oddělení 

  - zaslané informace o plánovaném pořádání sportovní akce v naší městské části. 

 19. 8. 2012 Marta Čapková KMČ č. 25 – tajemník 

- zaslaný zápis jednání naší KMČ ze dne 9. 7. 2012 pro možnost rozeslání občanům. 

 19. 8. 2012 Mgr. Peter Horváth MP Olomouc – zástupce ředitele 

- zaslaný zápis jednání naší KMČ ze dne 9. 7. 2012. 

19. 8. 2012 Pavel Snášel  MmOl OVVI – webmaster 

  - zaslaný zápis jednání naší KMČ ze dne 9. 7. 2012. 

19. 8. 2012 Mgr. Pavel Chrudina PČR Velká Bystřice – vedoucí obvodního oddělení 

  - zaslaný zápis jednání naší KMČ ze dne 9. 7. 2012. 

22. 8. 2012 Iva Škríbová  MmOl odbor majetkoprávní, oddělení prodeje domů 

  - zaslaná odpověď - žádost naší komise ve věci pronájmu pozemku SMOL. 

27. 8. 2012 Mgr. G. Křížková MmOl odbor majetkoprávní – vedoucí odboru 

  - zaslaný požadavek na vyjádření KMČ ve věci pronájmu pozemku v majetku SMOL. 

29. 8. 2012 Iva Škríbová  MmOl odbor majetkoprávní, oddělení prodeje domů 

  - zaslaná odpověď ve věci osobního setkání v naší městské části. 

 
Jednání bylo ukončeno ve 21:45 hodin.          

Příští schůze KMČ č. 25 bude 1. 10. 2012 v 19:00 hodin 

Zapsali: Marta Čapková a Jan Řehák 

Zpracoval dne 30.9. 2012 Jan Řehák 

 

 

Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

 

Jan Řehák 

 

 

Na Svatém Kopečku dne 30. 9. 2012 

 

 

   

 

 


