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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 13.7.2015 
 

Přítomni:   Ambrož Radek, Bránka Karel, Jeřábek Stanislav, Prášil František ml., 

Stanislav Valuš, Zvěř Evžen 

Hosté:   RNDr. Ladislav Šnevajs – náměstek primátora 

 

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin. 

 

•Jubilanti v červnu – v měsíci červnu oslavila své životní jubileum paní Alenka Skřičková. 

Gratulujeme. 

 

Na základě pozvání předsedy KMČ Sv. Kopeček se dnešní schůze zúčastnil pan RNDr. 

Ladislav Šnevajs - náměstek primátora Statutárního města Olomouce a současně i garant 

naší městské části. Jednalo se o následujících bodech: 

 

 Parkoviště „Fojtství“- p. náměstek rámcově informoval členy KMČ o provozování 

parkoviště „Fojtství“. KMČ sdělila p. náměstkovi své připomínky k způsobu provozování 

parkoviště. P. náměstek přislíbil, že zmíněné připomínky KMČ prověří. KMČ dále 

připomenula, že doposud jí nebylo oficiální cestou odpovězeno na dopis, směrovaný na 

SNO a.s., která je provozovatelem parkoviště, s otázkami, týkajících se parkoviště 

„Fojtství“. KMČ očekává zpřístupnění a zveřejnění těchto informací. 

 

 Budova u fotbalového hřiště - Křičkova 4 - v měsíci červenci bylo zadáno odborné 

firmě vypracovat projekt studie na využití budovy Křičkova 4 dle požadavků KMČ Sv. 

Kopeček pro potřeby obyvatel Sv. Kopečka. V průběhu zpracování projektu budou 

zástupci KMČ přizváni na tzv. výrobní výbor, kde se bude tento projekt upřesňovat. 

 

 Sečení trávy v areálu fotbalového hřiště - sečení trávy včetně dětského hřiště bude 

provádět SNO a.s. jakožto provozovatel areálu. V červnu sečení dětského hřiště provedla 

po vzájemné domluvě ZOO Olomouc. 

 

 Toalety parkoviště „Fojtství“- členové KMČ informovali pana náměstka o návrhu zřídit 

toalety na parkovišti „Fojtství“ formou sanitárního kontejneru, kterým by byl tento 

dlouhodobý problém rychle vyřešen a zajištěno standardní hygienické zázemí. 

 

 Rybník - Radíkovská ul. -  člen KMČ pan Zvěř informoval o opakovaném znečištění 

rybníku na Radíkovské ul. (spodní rybník). Znečištěná voda přitéká z propojovacího 

kanálu spojující horní a spodní rybník. KMČ žádá o provedení monitoringu potrubí a 

zjištění, kde tyto nečistoty vznikají. Dále žádáme o opravu protékajícího stavidla na 

spodním rybníku, což způsobuje nízkou hladinu rybníka. 
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 Návrh rozpočtu opravy 2015 - členové KMČ schválili návrh rozpočtu a realizací oprav 

2015. Opravy budou realizovány TSMO v tomto rozsahu:  

 

Chodník Dvorského zastávka bazilika směr ZOO   -    70.742,65 Kč 

Oprava živičného povrchu ul. K Hájence                 -  144.304,60 Kč 

Radíkovská oprava živice u vpusti                           -    25.845,60 Kč 

 Parkování Sv. Kopeček „VRŠINA“ - dne 9.6.2015 proběhla plánovaná schůzka za 

účasti RNDr. Aleše Jakubce – náměstek primátora, Ing. Radomíra Habáně – ředitel ZOO 

Olomouc a Ing.Černý, p. Prášil – členové KMČ Sv. Kopeček . Schůzka byla iniciovaná ze 

strany pana náměstka a pana ředitele ZOO Olomouc. Členové KMČ byli seznámeni 

s návrhem na rozšíření stávajícího parkoviště směr Radíkov. Jednalo by se o rozšíření 

části parkoviště po vršinu v  změně parkování z podélného na kolmé. Další navrhované 

rozšíření parkování by bylo od vršiny směrem k Radíkovu podél komunikace.  KMČ 

Svatý Kopeček bere tento návrh na vědomí. Rozšíření parkovacích míst v této lokalitě by 

mohlo odlehčit vypjaté situace, kdy automobily návštěvníků stojí v kolonách po celém 

Svatém Kopečku a nemají kde zaparkovat. Každopádně je nutno tento návrh dobře 

propracovat a vzít v úvahu všechny možné okolnosti s tím spojené a zahrnout ho do 

plánované celkové studie parkování na Sv. Kopečku. V souvislosti s tímto návrhem vyšel 

článek v Olomouckém deníku : 

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/sv-kopecku-ma-ulehcit-250-

novych-parkovani-pro-auta-20150705.html 

a v iDNES: 

http://olomouc.idnes.cz/parkovani-turiste-zoologicka-zahrada-svaty-

kopecek-parkovaci-dum-1c8-/olomouc-

zpravy.aspx?c=A150728_2180341_olomouc-zpravy_stk 

 

 Moravská vlajka – krádež - Informujeme obyvatele Sv. Kopečka, že KMČ pravidelně 

vyvěsuje k příležitosti státního svátku  příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje na Moravu  moravskou vlajku. Letos byla tato vlajka vyvěšena na detašovaném 

pracovišti MMOl  Sv. Kopeček dne 4.7.2015 a 6.7.2015 byla odcizena neznámým 

pachatelem. Vzhledem k faktu, že vlajka byla pořízena z prostředků MMOl  byla celá 

záležitost nahlášena na MPO Olomouc jako krádež. Tak už i vlajky se kradou. 

 

 Opravy na hřbitově Sv. Kopeček - KMČ Svatý Kopeček opakovaně upozorňuje na 

nedostatky na hřbitově Sv. Kopeček. K těmto připomínkám se připojuje i KMČ Radíkov, 

která odeslala také seznam závad na Hřbitovy města Olomouce. KMČ Svatý Kopeček 

upozorňuje na havarijní stav zídky (možnost zřícení-úraz, škody na pomnících). 

 

 Další - p. Jahoda (Darwinova ul.) upozorňuje na nutnost umístění dopravní značky 

povolená rychlost 20 km/h v úseku ulice Darwinova směrem od parkoviště ZOO dolů k ul. 

Radíkovská. Dále upozorňuje na malou přítomnost a aktivitu policie při řízení a 

usměrňování provozu v souvislosti s obrovským náporem turistů, směřujících do ZOO, 

kteří často porušují dopravní značky (zákaz vjezdu, stání). Tento problém se týká celé 

lokality Svatý Kopeček. 

 

 

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/sv-kopecku-ma-ulehcit-250-novych-parkovani-pro-auta-20150705.html
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/sv-kopecku-ma-ulehcit-250-novych-parkovani-pro-auta-20150705.html
http://olomouc.idnes.cz/parkovani-turiste-zoologicka-zahrada-svaty-kopecek-parkovaci-dum-1c8-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150728_2180341_olomouc-zpravy_stk
http://olomouc.idnes.cz/parkovani-turiste-zoologicka-zahrada-svaty-kopecek-parkovaci-dum-1c8-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150728_2180341_olomouc-zpravy_stk
http://olomouc.idnes.cz/parkovani-turiste-zoologicka-zahrada-svaty-kopecek-parkovaci-dum-1c8-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150728_2180341_olomouc-zpravy_stk
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 Nahlášené závady –  

- Manželé BěhalovI:  

Ústavní ulice  – zatékání vody k  rodinnému domu ze špatně vyspádované 

komunikace (vlhnutí nemovitosti) 

- p. Jahoda:  

Darwinova x Holubova ul. - vyježděné koleje v komunikaci od automobilů 

zničená tabulka s označením Holubova Ulice 

 

 

Připomínáme obyvatelům Svatého Kopečka, že mají k dispozici emailovou adresu na 

KMČ Svatý Kopeček, kam mohou zasílat své návrhy, připomínky, hlášení závad 

apod: 

kmc25@seznam.cz 

 

K dispozici jsou i internetové stránky, spravované Statutárním městem Olomouc, kde 

jsou všechny informace ohledně naší městské části, včetně zápisů z jednání KMČ, 

ročenky a další informace: 

 

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-

kopecek 
 

 

 

 Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 3.8.2015 od 19:00 hodin. 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:45 hodin. 

 

Zapsal: František Prášil  
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