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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 
Nám. Sadové č. p. 7 Olomouc - Svatý Kope ček 779 00 

 
ZÁPIS  

 Z PRAVIDELNÉHO VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ 
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

ZE DNE 10. 6. 2013 
zahájení jednání v 19:00 hod. 

 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 
 
Bránka Karel 

        Čapková Aneta - asistentka předsedy KMČ 
Čapková Marta  - tajemník KMČ 
Černý Stanislav, Ing. - místopředseda KMČ 
Řehák Jan   - předseda KMČ 
Zvěř Evžen  

 
OMLUVENI: 
 
Ambrož Radek 
Jeřábek Stanislav 
Macková Dagmar 
Ticháček Vít, Ing. 
 
HOSTÉ: 
 
Prášil František ml. - občan Svatého Kopečka 
Valihrach Jiří  - občan Svatého Kopečka 
Zdráhal Květoslav - občan Svatého Kopečka 

 
1. KONTROLA ÚKOL Ů Z MINULÝCH JEDNÁNÍ: 

 
        Hlášení v měsíci květnu proběhlo dle aktuálních potřeb. 

V měsíci květnu byli navštíveni tito jubilanti:   
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Pan Bedřich Hanák 
Pan František Mazálek 
Pan František Prášil 
 

2. PROJEDNÁVANÁ PROBLEMATIKA: 
 
1) KMČ č. 25 přesunula červencové pravidelné jednání KMČ č. 25 z termínu 3. 6. 2013 na 

den 10. 6. 2013 z důvodu pracovního vytížení některých členů KMČ při realizaci 
Svatokopeckých hodů 2013 a o  tomto kroku byl informován také nadřízený odbor  MmOl 
OVVI. 

2) Předseda KMČ č. 25 tímto děkuje všem dospělým i dětským občanům naší městské části 
za pomoc při realizaci Svatokopeckých hodů 2013 a všem sponzorům zejména z řad 
podnikatelských subjektů přímo z naší městské části za profinancování věcí s touto akcí 
spojených. 

3) Předseda KMČ č. 25 seznámil všechny přítomné o písemné došlé korespondenci ze dne 
6. 6. 2013 (doručeno KMČ č. 25 dne 10. 6. 2013) pod č. j. SMOL/Maj/22/4142/2012/St  – 
požadavku MmOl odboru majetkoprávního o vyjádření naší KMČ ve věci žádosti o odkup 
budovy fotbalového hřiště na ul. Křičkova v naší městské části.  Součástí dokumentace je 
také dopis žadatele (Žádost o odkup nemovitosti), kdy je v této uvedena informace o 
možnosti případné spolupráce s místním provozovatelem plochy při jednání s ČMFS o 
získání dotačního titulu na realizaci výstavby umělé fotbalové plochy splňující regule 
UEFA. 

4) Host jednání, občan naší městské části pan Jiří Valihrach, představil všem přítomným 
projekt na budoucí využití budovy a pozemku fotbalového hřiště v naší městské části, kdy 
je možná spolupráce s příspěvkovou organizací na podporu a rozvoj regionů CENTRUM 
PRO ROZVOJ A PODPORU REGIONŮ, o. p. s.  (obecně prospěšná společnost). Pan 
Jiří Valihrach představil tento subjekt, kdy dále informoval o činnosti této společnosti. 

5) Dne 13. 6. 2013 proběhne další jednání ve věci budoucího využití budovy a pozemku 
fotbalového hřiště na základě dalšího pozvání ze strany primátora SMOL pana Martina 
Novotného. Jednání se uskuteční za účasti zástupců naší KMČ, členů RMO, pracovníků 
dotčených odborů MmOl a popřípadě zástupce z řad zájemců o využití nemovitostí. 

6) Na jednání naší komise se také dostavil jako host občan Svatého Kopečka pan Květoslav 
Zdráhal, který vznesl některé dotazy, náměty a připomínky ke KMČ již v minulosti 
opakovaně projednávaným problematikám v naší městské části, zejména vznesl 
požadavek na změnu dopravního značení v ul. Dvorského při příjezdu na Svatý Kopeček 
s ohledem na velkou kumulaci chodců v této části ulice (snížení rychlosti, chodci ve 
vozovce). Dále vznesl připomínku na zanesené odtokové kanalizační vpusti na krajské 
komunikaci v ul. Dvorského a také dotaz na možnost pokácení nevegetativní dřeviny za 
budovou pošty na pozemku v majetku SMOL. 

7) KMČ č. 25 upozorňuje na opakované poškození kamenného kříže v místě křižovatky ul. 
K Hájence X ul. Šlikova. 

Členka KMČ č. 25 paní Marta Čapková vznesla poznatek ve věci možného přesunutí 
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kříže do jiného místa v naší městské části právě s ohledem na opakované poškozování 
zejména ze strany motoristů. Věc bude dále nejprve řešena s Farním úřadem Svatý 
Kopeček a dále se zástupcem majitele tedy SMOL – MmOl odborem majetkoprávním. 

8) Host pravidelného veřejného jednání KMČ č. 25 pan Jiří Valihrach vznesl poznatek 
(připomínku) ve věci opravy místní komunikace v ul. K Hájence. Členové KMČ 
konstatovali, že se jedná o nejhorší komunikaci v naší městské části a na toto také KMČ 
č. 25 již v minulosti opakovaně upozorňovala při zejména místních šetřeních zástupce 
jednotlivých dotčených odborů MmOl. 

9) Dne 20. 6. 2013 proběhne dlouhodobě plánované místní šetření ve věci oprav 
komunikací v naší městské části za přítomnosti zástupců naší KMČ a zástupce MmOl 
odboru majetkoprávního jako zadavatele prací a zástupců TSMO, a.s. jako dodavatele 
prací. 

10) Člen KMČ č. 25 pan Stanislav Jeřábek informoval o skutečnosti, že bude dále jednat ve 
věcech spojených s požadavky naší KMČ na změny dopravního značení v naší městské 
části. 

11) Dne 30. 5. 2013 proběhlo pravidelné jednání předsedů KMČ Droždín, Lošov, Radíkov a 
Svatý Kopeček se zástupci vedení MP Olomouc a PČR obvodní odd. Velká Bystřice. 

Předseda KMČ č. 125 přednesl aktuální poznatky a připomínky související 
bezprostředně s naší městskou částí.  

12) Dne 14.7 a také 21. 7. – 22. 7. 2013 proběhnou cyklistické závody, které budou 
organizovány s průjezdností i naší městkou částí. KMČ č. 25 upozorňuje, že neobdržela 
prozatím žádné oficiální informace o těchto sportovních akcích. 

13) Předseda KMČ č. 25 na základě svých osobních poznatků a také připomínek několika 
občanů upozorňuje na zvyšující se nárůst pouličních prodejců v naší městské části. Tato 
věc bude řešena s MmOl odborem majetkoprávním, popřípadě MmOl právním oddělením 
MmOl z důvodu, zda nedochází touto činností k porušování některé z obecně závazných 
vyhlášek SMOL. 

14) Na základě předběžných informací z MmOl OVVI KMČ č. 25 informuje a to opakovaně, 
že v současné době probíhá další jednání ve věci možného profinancování celkové 
opravy zídky u svatokopeckého Hospice. Věc bude dále řešena s MmOl OVVI, popřípadě 
dalšími dotčenými odbory MmOl. 

15) Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné o plánované akci – vybudování nové 
kanalizační vpusti v okolí sousoší sv. Jana na Sadovém náměstí v naší městské části, 
kdy v tomto měsíci dle informací pracovníků dodavatele tedy TSMO a.s. dojde 
k odfrézování vozovky v okolí sousoší a dále budou probíhat zemní práce spojené 
s vybudováním nového odtoku do blízkého vedení kanalizační a stokové sítě. 

16) KMČ č. 25 na základě pokynů z MmOl OVVI zašle požadavek na realizaci jedné prioritní 
investiční akce v naší městské části, kdy budou v případě schválení využity prostředky 
přímo z rozpočtové kapitoly určené pro jednotlivé KMČ a to ve výši celkem 10 000 000 
Kč. Každá KMČ dle svého uvážení má možnost tímto způsobem získat finanční 
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prostředky na realizaci jedné investiční akce. Naše komise zašle a to opakovaně 
požadavek na realizaci vybudování nového chodníku v ul. Dvorského při příjezdu na 
Svatý Kopeček. S ohledem na nebezpečí a to i smrtelné dopravní nehody při 
každodenním průchodu chodců – občanů po této frekventované krajské komunikaci. 

17) V minulosti na základě návrhu paní Marty Čapkové, členky naší KMČ, byla projednávána 
možnost realizace panoramatického znázornění krajiny na Wolkerově vyhlídce v naší 
městské části. KMČ č. 25 bude tuto věc dále projednávat, kdy je cílem KMČ získat 
prostředky na tuto akci z rozpočtové kapitoly z MmOl OVVI odd. cestovního ruchu. 

18) KMČ č. 25 informuje, že s ohledem na řešení jiných problematik bude jednání – místní 
šetření ve věci opravy zastávky MHD na ul. Radíkovská posunuto na měsíc červenec, 
popřípadě srpen 2013. 

19) KMČ č. 25 obdržela elektronickou korespondenci – pozvánku na pravidelné 19. veřejné 
zasedání ZMO. Informace byly zveřejněny ve vývěsní skříni KMČ na Sadovém náměstí 
v naší městské části a dále rozeslány do jednotlivých e-mailových schránek občanům. 

20) Předseda KMČ č. 25 informoval všechny přítomné o došlé písemné korespondenci ze 
strany právního zástupce jednoho z občanů ve věci řešení sousedských majetkoprávních 
sporů svatokopeckých občanů - uzavření uličky v ul. Dvorského spojnice s ul. nám. 
Sadové (,,Mexiko“). 

V této věci povede předseda KMČ soukromou korespondenci a to zejména s ohledem na 
to, že je na této věci také osobně zainteresován a není vhodné tedy dále vystupovat 
z pozice člena KMČ č. 25 (možný střet zájmů). 

21) KMČ č. 25 upozorňuje na zdevastované cesty v lesních porostech v okolí naší městské 
části. 

22) KMČ č. 25 upozorňuje na narušený biotop ve vodní nádrži na ul. Radíkovská, 
pravděpodobně došlo k narušení z důvodu vypuštění fekálií do této nádrže. 

23) Host jednání pan František Prášil ml. vznesl poznatky a připomínky ve věci zákazu 
pohřbívání na starém (původním) svatokopeckém hřbitově v ul. Holubova. Všechny 
přítomné informoval o skutečnosti, že je všeobecně zakázáno pohřbívání v určité části 
hřbitova z důvodu vysoké hladiny spodní vody (levá strana od hlavního vstupu), avšak 
dle poznatků více lidí nejsou některá hrobová místa v tomto prostoru zaplavena vodou. 

Věc bude popřípadě přednesena na budoucím jednání při řešení podobné problematiky 
zamokření soukromého pozemku na ul. Šeříková parc. č. 333 v k. ú. Svatý Kopeček, kdy 
tato problematika s věcí hladiny spodních vod na svatokopeckém ,,starém„ (původním) 
hřbitově dle předchozích jednání s MmOl odborem životního prostředí pravděpodobně 
přímo souvisí. 
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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 !!       

 

 

                        

Jednání bylo ukon čeno ve 21:00 hodin  

Příští sch ůze KMČ č. 25 bude dne 22. 7. 2013 v 16:00 hodin 

 

Zapsala dne: 10. 6. 2013 Marta Čapková 

Zpracoval dne: 18. 7. 2013 Jan Řehák 

 

Předseda KM Č č. 25 Olomouc – Svatý Kope ček Jan Řehák 

 

 

 

 

Na Svatém Kope čku dne 18. 7. 2013  


