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 ZÁPIS 

 Z PRAVIDELNÉHO JEDNÁNÍ                           

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25 

OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 

ZE DNE 07. 04. 2014 
 

Zahájení v 19:00 hodin Ukončení v 21.35 hod. 
 

Přítomní členové: Nepřítomní členové:  Hosté: 

Ambrož Radek  Jeřábek Stanislav --- 

Bránka Karel  Ticháček Vít, Ing  --- 

Čapková Aneta  --- --- 

Čapková Marta  --- --- 

Černý Stanislav, Ing. --- --- 

Prášil František, ml. --- --- 

Zvěř Evžen --- --- 

--- --- --- 

 

1) Jubilanti v měsíci březnu 

2) Přivítání nového člena KMČ 

3) Informace o proběhlých jednáních 

4) Informace o záměru SMOL schváleném RMO ze dne 10. 3. 2014 

5) Plán investic na rok 2014 

6) Stanoviště tříděného odpadu u hřbitova 

7) Porušování zákazu vjezdu a parkování vozidel 

8) Výstavba trafostanice 

9) Parkovací plocha u hřiště 

10) Realizace chodníku na ulici Dvorského  

11) Výstavba dětského hřiště 

12) Sdělení stanoviska k bezúplatnému převodu z a do vlastnictví SmOl 

13) Sdělení stanoviska k pronájmu nemovitých věcí 

14) Problematika kanalizačních přípojek 

15) Vodní nádrž – rybník na ulici Radíkovská 

16) Svatokopecké hody 2014   

17) Neudržovaný pozemek – bývalý KD 

18) Dotazník z FF UP Olomouc 

19) Dlouhodobě neřešené požadavky KMČ 

20) Přehled o došlé poště 

21) Přehled o odeslané poště 

 

1) V měsíci březnu oslavili své životní jubileum paní Zdenka Smékalová a pan Josef Beneš. 

  

2) Komise městské části mezi sebe přivítala nového člena pana Františka Prášila, ml. který projevil zájem 

pracovat v naší komisi. 

 

3) 03. 03. „Riziková území při extrémních přívalových srážkách.“ 

místo: Statutární město Olomouc, Odbor ochrany 

účast: Ing. Stanislav Černý 

obsah: Na jednání byl předložen návrh protipovodňových opatření a následně v jednotlivých lokalitách 

byly prověřovány nebezpečná místa. Na Svatém Kopečku v místě parkoviště u ZOO, Pod Hvězdou, 

Šeříkova a Jasmínova ul., Boudky.  

14. 03. „Podnět na zahájení řízení o provedení nezbytných úprav na stavbě“ 

místo: Statutární město Olomouc, Odbor dopravy 

účast: Stanislav Jeřábek, Marta Čapková 



2. 

 

obsah: Schůzka se týkala znemožnění příjezdu fekálního vozidla do cukrářské výrobny pana Zdeňka 

Beneše na ulici Holubova. Vjezd i výjezd provozovny je znemožněn rozšířením zeleného pásu a 

vybudovaným obrubníkem na protějším chodníku. Fekální vůz, který vyváží z čističky odpadních vod 

zadržené kaly a tuky, nemá dostatek prostoru na stočení do dvora provozovny, kde se ČOV nachází. Ze 

strany pana Zdeňka Beneše již neúspěšně  řešeno v minulém volebním období.  Na tomto jednání bylo 

konstatováno a dohodnuto, že pan Beneš dodá k posouzení rozpracovanou studii možnosti stáčení 

vozidla vyvážejícího odpady z provozovny. Odbor dopravy poskytne panu Benešovi kontakty na 

dopravní inženýry.   

4) Dne 10. 3. 2014 byl na RMO schválen záměr SMOL ve věci pronajmout pozemek parc. č. 531/2 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 747 m2 v k. ú.  Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je 

budova č. p. 233 (Křičkova 4), jiná stavba, za účelem vybudování a provozování  kulturně sportovního 

centra, pořádání veřejných sportovních a kulturních akcí, provozování sportovního hřiště pro veřejnost 

včetně dětí z mateřské školy a žáků ze základní školy, pronajmout část pozemku parc. Č. 531/1 ostatní 

plocha o výměře 8499 m2 a část pozemku parc. Č. 532/1 ostatní v k. ú. Svatý kopeček, obec Olomouc, 

za účelem provozování veřejného hřiště a propachtovat část pozemku parc. Č. 532/1 ostatní plocha o 

výměře 3025 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, za účelem provozování parkovací plochy. 

Výše uvedený záměr je vyvěšen od 13. 3. 2014 do 14. 4. 2014 na veřejné vývěsce , či webových 

stránkách města. 

 

5) Do plánu oprav na tento rok navrhuje KMČ následující: 

1. Radíkovská ulice (odbočka na dlážděnou cestu směr hřiště): vybudování retardérů   

- vzhledem k tomu, že do 30. 6. 2014 má být v části fotbalového hřiště postaveno dětské hřiště, 

klademe na toto největší důležitost 

2. zastávka MHD Svatý Kopeček bazilika při příjezdu z Olomouce: oprava chodníku při 

výstupu z busu 

3. Sadové náměstí, komunikace v místě pomníku: vybudování sloupků omezující vjezd 

4. ulice Dvorského a Radíkovská: vybudování zpevněné plochy v místě chybějícího chodníku 

5. ulice Pod Hvězdou: výsadba zeleně na ulici Pod Hvězdou dle návrhu paní Krejčové. 

 

6) Komisi městské části byla elektronickou cestou doručena žádost pana Milana Řeháka o okamžité 

zrušení stanoviště tříděného odpadu na ulici Holubova, v místě u hřbitova. Tato žádost byla zároveň 

zaslána také na MmOl, Odbor ŽP, TSMO a Hřbitovy města Olomouce. Dotazem na MmOl bylo 

zjištěno, že přiložená fotodokumentace k uvedené žádosti je z období po Silvestru, proto se v tomto čase 

nashromáždilo více skleněného odpadu v podobě lahví od alkoholu, tak, jak bývá v tomto čase zvykem 

i na jiných stanovištích. Dle sdělení pracovníka MmOl, odd. odpadového hospodářství a péče o 

prostředí Ing. Dreiseitla, TSMO  na tomto stanovišti tříděného odpadu neeviduje výskyt většího 

nepořádku. Ing. Kleiner, ředitel Hřbitovů města Olomouce k uvedenému sdělil, že stanoviště není na 

pozemku, které by bylo ve správě hřbitovů, tudíž je čistě na rozhodnutí MmOl, kam umístí nádoby na 

tříděný odpad.  

Dříve, než Komise městské části č. 25 k této problematice zaujme stanovisko, vyzve občany, aby se 

vyjádřili, zda ponechat stanoviště tříděného odpadu na stávajícím místě nebo navrhnout jiné, vyhovující 

místo. Své vyjádření mohou občané zaslat na mailovou adresu nebo i písemně a poté vhodit do schránky 

KMČ nacházející se v budově detašovaného pracoviště na Sadovém náměstí č. 7, v přízemí, vpravo, 

vedle schodů. Občané dané lokality, kterých se uvedená věc bezprostředně týká, budou osloveni 

jednotlivě, v podobě písemné výzvy. V případě, že se občané vyjádří k zachování tohoto stanoviště 

tříděného odpadu, bude komise požadovat o zohlednění místa, kde se stanoviště nachází a navrhne 

vybudovat estetické zázemí tohoto stanoviště.  

7) Dále se na KMČ elektronicky se svým dotazem obrátila Mgr. Hana Prekop Dvorská. Dotaz se týkal 

porušování zákazu vjezdu vozidel a parkování na travnatém pásu u Norbertina, dále parkování na ploše 

u lesa naproti restaurace Archa a nevhodného parkování vozidla bezprostředně u sousoší svatého Jana 

Nepomuckého. Dle sdělení Městské policie, kterým byl tento dotaz také zaslán, je pozemek u 

Norbertina v soukromém vlastnictví, nešvar s parkováním u restaurace Archa budou strážníci 

monitorovat a parkující vozidlo u sousoší je v řešení. 
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8) Na komisi městské části se obrátil pan Libor Kamínek s dotazem, zda má být v prostorách zeleného 

pásu na ulici Holubova vybudována nová trafostanice. Dle sdělení pracovníků ČEZu, má tato 

společnost v plánu stávající trafostanici v tomto místě zdemonotovat a vystavit novou, nízkou 

trafostanici o rozměrech 3 x 2 metry, výška 1,6 metru, čímž bude vysoké napětí vedeno kabelově. 

Uvedená trafostanice bude odpovídat všem normám a nyní je vše v jednání s MmOl, Odborem 

koncepce a rozvoje. Pro představu občanům, stejná trafostanice je nyní nově vybudovaná v městské 

části Lošov u přehrady. 

 

9) Komise městské části navrhuje, aby do doby, než bude na základě záměru MmOl (viz. bod č. 3) vybrán 

nájemce parkovací plochy, byla tato svěřena do provozování KMČ. Uvedený výnos by byl následně 

poskytnut na činnost spolkům v naší městské části. 

 

10) Komisi městské části byla elektronicky zaslána korespondence od Ing. Miroslava Marka, člena 

zastupitelstva Olomouckého kraje ve věci sdělení stanoviska k vybudování chodníku na  silnici III/4432  

Samotišky – Svatý Kopeček, odesílatel Správa silnic Olomouckého kraje. Z uvedeného vyplývá, že této 

organizaci není znám rozsah zásahu výstavby. Dále je upozorněno, že na předmětné silnici byla 

realizována v roce 2011 akce „Rekonstrukce  silnice III/4432 Samotišky  - Svatý Kopeček“, která byla 

spolufinancována z fondů EU a stavba je do roku 2016 v období udržitelnosti. S tímto také souvisí 

dotaz, přeposlaný elektronicky od Mgr. Hany Prekop Dvorské, který byl dále adresovaný nejvyšším 

představitelům Statutárního města Olomouc. Komise městské části požaduje odpověď ze strany MmOl. 

 

11) Jak již KMČ informovala, byla schválena výstavba dětského hřiště v objektu fotbalového hřiště. Stavba 

má být provedena do 30. 06. 2014 a dle výběru samotných budoucích uživatelů hřiště, bude výstavbu 

realizovat firma DŘEVOARTIKL, spol. s.r.o., Znojmo. Na toto hřiště byla vyčleněna částka 500.000,-- 

Kč. 

 

12) KMČ projednala  žádost z MmOl, Odboru majetkoprávního o sdělení stanoviska  k bezúplatnému 

převodu nemovitých věcí z vlastnictví SmOl a do vlastnictví SmOl. Žádost se týká majetkoprávního 

vypořádání v rámci investiční akce „Rekonstrukce silnice III/4432 Samotišky – Svatý Kopeček“. Jedná 

se o vzájemný převod pozemků ve vlastnictví SmOl a Olomouckého kraje. K uvedenému nemá KMČ 

námitek.  

 

13) KMČ projednala  žádost z MmOl, Odboru majetkoprávního o sdělení stanoviska  k pronájmu 

nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl. Předmětné pozemky se nacházejí na ulici K Hájence. Manželé 

Strniskovi žádají o pronájem části pozemku paec. Č. 610 ostatní plocha za účelem přístupu k letní 

zahrádce a pronájem části pozemku parc. č. 611 ostatní plocha za účelem přístupu ke stánku 

s občerstvením a umístěním cedulí s denní nabídkou jídel. KMČ nemá námitek. Vzhledem k tomu, že se 

v tomto místě jedná o frekventovanou cestu, navrhujeme vyznačit dle silničního zákona na komunikaci 

šířku vozovky. 

 

14) KMČ se dotazuje na řešení kanalizačních přípojek v naší městské části. Tato problematika byla ze 

strany KMČ v minulosti několikrát urgována. 

 

15) KMČ poukazuje na situaci vodní nádrže – rybníku, či nyní spíše louže na ulici Radíkovská. V místě pod 

stavidlem uniká z objektu voda. Do rybníku je opakovaně vypouštěn domácí odpad v podobě žumpy, či 

mýdlové vody. V rybníce se již nevyskytují drobní živočichové, kteří se zde běžně nacházeli, např. 

žáby. V současné době je rybník téměř bez vody a slouží jako líheň komárů. 

 

16) KMČ se dohodla na organizaci Svatokopeckých hodů 2014 ve spolupráci s Maticí Svatokopeckou. 

Hody na Svatém Kopečku se budou konat 1. 6. 2014.  

 

17) KMČ opakovaně upozorňuje na neudržovaný pozemek v místě vyhořelého objektu bývalého kulturního 

domu. Toto místo slouží i k přespávání cizích osob. 

 

18) KMČ byla oslovena Doc. Mgr. Pavlem Šaradínem, Ph.D. z Katedry politologie a evropských studií FF 

UP Olomouc s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týkal sociologického výzkumu, do něhož byli 

zařazeni i členové komisí městských částí. Žádosti bylo vyhověno. 
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19) Požadavek ze dne 04. 03. 2009 – umístění sociálních zařízení na parkovištích. 

Požadavek ze dne  04. 03. 2009 – zajištění instalace bankomatu v budově nám. Sadové 7, popř. řešit 

možné varianty.  

Požadavek ze dne 04. 08. 2010 – oprava zídky u hospicu. 

 

20) Došlá pošta 

 

 

Datum: 

Poštou 

Elek- 

tronicky 

Osobně 

 

Odesílatel: 

 

Obsah: 

26.02.2014 P MmOl, Odbor majetkoprávní, Oddělení 

majetkových řízení a prodeje domů 

Žádost o sdělení stanoviska 

k bezúplatnému převodu nemovitých 

věcí z vlastnictví stat. města Olomouce 

a do vlastnictví stat. města Olomouce 

27.02.2014 E VISSO, s.r.o., Ing. Pešoutová Záznam z jednání závěrečného 

výrobního výboru ze dne 19. 02. 2014 

27.02.2014 E MmOl, Odbor koncepce a vývoje, Odd.  

zeleně a rekreace, Ing.  Martina Gerhardo-

vá, Ph.D. 

Tabulka pro výběr firmy dětského 

hřiště. 

28.02.2014 O SK Kopeček, spolek, pan Stanislav Valuš, 

Dvorského ?, Olomouc 

Žádost o pomoc při řešení požadavku 

týkající se budoucího využití budova a 

pozemku fotbalového hřiště - 

adresovaná přímo předsedkyni KMČ 

03.03.2014 E MmOl, Odbor vnějších vztahů a 

informací, Oddělení KMČ a DP, Mgr. 

Puhač 

Oznámení o opakovaném veřejném 

projednání návrhu a veřejného 

nahlédnutí návrhu 

04.03.2014 E Jan Řehák, Olomouc – Svatý Kopeček Přeposlaná informace od Ing. 

Miroslava Marka ve věci sdělení 

Správy silnic Oomouckého kraje o 

realizaci chodníku na ulici Dvorského 

04.03.2014 E MmOl, Odbor vnějších vztahů a 

informací, Oddělení KMČ a DP, Mgr. 

Puhač 

Oznámení o opakovaném veřejném 

projednání návrhu Územního plánu 

Olomouc 

05.03.2014 P Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. Katedra 

politologie a evropských studií, FF UP 

Olomouc 

Žádost o vyplnění dotazník - 

07.03.2014 P MmOl, Odbor majetkovprávní, Oddělení 

majetkových řízení a prodeje domů 

Žádost o sdělení stanoviska 

k bezúplatnému převodu nemovitých 

věcí z vlastnictví statutárního města 

Olomouce a do vlastnictví 

Statutárního města Olomouce 

08.03. 2014  P MmOl, Odbor koncepce a rozvoje Oznámení o opakovaném veřejném 

projednání návrhu Územního plánu 

Olomouc a jeho veřejné nahlédnutí 

14.03.2014 P MmOl, Odbor dopravy Dohoda o povolení zvláštníhoužívání 

veřejné zeleně zábory a výkopové 

práce s firmou Elektromontáže 

BLESK, s.r.o. 

15.03.2014 E Pan Milan Řehák, Olomouc - Svatý 

Kopeček 

Žádost o okamžité zrušení stanoviště 

tříděného odpadu  

19.03.2014 

 

 

 

E Mgr.  Hana Prekop Dvorská, Olomouc – 

Svatý Kopeček  

Upozornění a dotaz na porušování 

zákazu vjezdu a parkování na Svatém 

Kopečku 
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27.03.2014 E Mgr.  Hana Prekop Dvorská, Olomouc – 

Svatý Kopeček 

Dotaz na chybějící chodník na ulici  

Dvorského  

04.04.2014 E Městská policie Olomouc, str. Radek 

Brokeš, velitel odd. pořádkové služby pro 

směnu, 

Pozvánka na pracovní schůzku 

předsedů KMČ 

 

 

21) Odeslaná pošta 

 

 

Datum: 

Poštou 

Elek- 

tronicky 

Osobně 

 

Adresát: 

 

Obsah: 

02.03.2014 E MmOl, Odbor vnějších vztahů a 

informací, Oddělení KMČ a DP, Mgr. 

Puhač  

Žádost o vystavení objednávky na 

zhotovení 1 ks nástěnky - paravánu 

06.03.2014 E MmOl, Odbor koncepce a vývoje, Odd.  

zeleně a rekreace, Ing.  Martina Gerhardo-

vá, Ph.D. 

Vyjádření k návrhům budoucí podoby 

dětského hřiště 

09.03.2014 O SK Kopeček, spolek, pan Stanislav Valuš, 

Dvorského 104/18 , Olomouc – Svatý 

Kopeček 

Odpověď na žádost (viz. došlá pošta) 

 

 

 

Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 5. 5. 2014 v 19:00 hodin 

Zpracovali: Ing. Stanislav Černý a Marta Čapková 

Předsedkyně KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček 

 

Na Svatém Kopečku dne 13. 04. 2014 

 

 


