
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 1.2.2016 
 

Přítomni:   Ambrož Radek, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Prášil František ml., 

Zvěř Evžen. 

Nepřítomni:   Bránka Karel, Valuš Stanislav. 

 

 

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.  

 

 

•Jubilanti v lednu –   v lednu oslavili své životní jubileum paní Věra Rybaříková a       

Stanislav Lach. Gratulujeme. 

 
• Plán oprav 2016 – KMČ projednala plán oprav chodníků a komunikací na Svatém 

Kopečku na rok 2016.  

Mezi návrhy je:  

- předláždění chodníku u „Bytovek“ u kanalizační šachty ke schodům (propadlá dlažba) 

- pokračování v opravě komunikace v ulici K Hájence 

- vytipování dalších možných oprav po zimě (návrhy obyvatel) 

KMČ se jednoznačně shodla, že bude usilovat o realizaci chodníků v ulici Dvorského na 

příjezdu na Svatý Kopeček na obou stranách. Pro vybudování těchto chodníků je nutná 

projektová příprava. KMČ osloví odbor investic o zpracování této projektové dokumentace. 

Současně budeme jednat s odborem dopravy o zklidnění dopravy v tomto úseku, který je 

jeden z nejnebezpečnějších na Svatém Kopečku. Obyvatelé této lokality nemají možnost 

použít chodník, a tak jsou nuceni se pohybovat na velice frekventované a nepřehledné 

komunikaci. V minulém roce zde bylo prováděno měření rychlosti, při kterém se potvrdilo, že 

zde málokdo dodržuje maximální povolenou rychlost (naměřená rychlost až 130 km/h!!!). 

Z tohoto důvodu zde navrhujeme umístit trvalý číslicový radar s funkcí „zpomal“ a výstražné 

dopravní značky, které upozorní na rizikový úsek, pohyb chodců nebo snížit rychlost apod. 

V případě, že bude možné použít „peníze na opravy“ na realizaci těchto chodníků (projektu), 

tak jsme připraveni je použít. Máme však za to, že financování této problematiky by mělo být 

hrazeno odborem investic.  

 

• Žádost o sdělení stanoviska - odbor majetkoprávní žádá KMČ o sdělení stanoviska 

k žádosti (spisová značka: SMOl/Maj/22/4307/2013/Výs) k převodu z vlastnictví a do 

vlastnictví mezi SMOl a Olomouckým krajem v rámci majetkového vypořádání investiční 

akce „Rekonstrukce silnice Samotišky- Svatý Kopeček“. Jedná se o pozemkové úpravy, 

které vznikly při rekonstrukci této komunikace. KMČ nemá námitky k předložené žádosti. 



• Zpomalovací prahy - zástupci KMČ (p. Zvěř, p. Jeřábek a p. Prášil), odboru dopravy (p. 

Šulc) a dopravního inspektorátu (Ing. Radvanský) se zúčastnili jednání o umístění 

zpomalovacích prahů v ulici Radíkovská (kostková silnice vedle hřiště). KMČ žádá umístění 

těchto prahů z důvodu zklidnění dopravy při nájezdu a průjezdu v této části i vzhledem 

k dětskému hřišti. V průběhu tohoto jednání (místního šetření) bylo navrhnuto a dohodnuto 

vytvoření těchto prahů a zároveň vytvoření společné zóny 30 km/h a zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel mimo dopravní obsluhy, a to společně i pro ulice Křičkova a U 

Ovčačky. Následně by byly realizovány nájezdové zpomalovací prahy i na příjezdech do 

zmíněných ulic, a tím vznikne ucelená zóna s dopravním omezením. Projektová 

dokumentace bude realizována odborem dopravy v letošním roce. Vlastní realizace je 

naplánovaná na příští rok.  

Dále byla dohodnuta příprava projektu na spojovací chodníček od zastávky MHD ZOO 

k ulici U Ovčačky. Realizace také příští rok. 

• Informační světelná značka ZOO „Volno- Obsazeno“-  KMČ Svatý Kopeček a ZOO 

Olomouc se společně dohodly na umístění informační světelné naváděcí značky 

„Parkoviště ZOO - obsazeno-volno“ na ulici Radíkovská. Tato značka bude ovládaná 

dálkově obsluhou parkoviště ZOO dle obsazenosti parkoviště. Umístění a provozování této 

značky zajistí ZOO Olomouc. Společně věříme, že toto zařízení přispěje k zlepšení a 

zjednodušení organizace provozu v této lokalitě. Následně je možno toto zařízení propojit 

s celkovým dopravním navigačním systémem plánovaným na Svatém Kopečku. KMČ tímto 

děkuje ZOO Olomouc za spolupráci v této záležitosti. 

 

• Studie parkování na Svatém Kopečku -  informujeme, že KMČ se zúčastnila dne 

20.1.2016 na odboru koncepce a rozvoje dalšího „výrobního výboru“  „Studie parkování na 

Svatém Kopečku“. KMČ byla seznámena s postupem přípravy, upřesněnými okruhy návrhů 

a statistickými údaji, týkající se počtu parkujících, návštěvnosti a složení návštěvníků 

z hlediska jak přijeli (autem/busem) a odkud přijeli (Olomouc/mimo Olomouc). Připomínáme 

obyvatelům Svatého Kopečka, že je naplánován ještě jeden „výrobní výbor“, a následně se 

uskuteční veřejné seznámení/projednání této studie s obyvateli Svatého Kopečka. O termínu 

tohoto projednání Vás budeme informovat. 

 

• Budova Křičkova 4 „investiční záměr“ – zástupci KMČ ( ing. Černý, p. Jeřábek, p. 

Prášil) se zúčastnili jednání s Mgr. Žáčkem a RNDr. Šnevajsem, náměstky primátora SMOl. 

ve věci investičního záměru „Křičkova 4“. Zástupci KMČ informovali přítomné o 

zpracovaném záměru na využití budovy pro potřeby obyvatel Svatého Kopečka. KMČ dále 

zdůraznila nutnost pokračovat v dalších postupných krocích, vedoucích k realizaci tohoto 

záměru a připomněla absenci kulturního centra na Svatém Kopečku. Ze strany Mgr. Žáčka a 

RNDr. Šnevajse bylo přislíbeno, že prověří možné způsoby financování tohoto projektu. 

KMČ považuje realizaci tohoto záměru za klíčové pro budoucí kulturní a společenský vývoj 

na Svatém Kopečku a okolí. O dalším vývoji a postupu Vás budeme informovat. 

Pokračujeme dál. 

• Oprava hřbitovní zídky „ Holubova - Darwinova“- informujeme Vás, že dle informací 

Hřbitovů Olomouc se v letošním roce uskutečni oprava zídky na hřbitově na Svatém 

Kopečku v ulici Holubova a Darwinova. 



 

• Olomouc naše město - zástupce KMČ se 12.1 2016 zúčastnil besedy, týkající se vizí 

města pro další desetiletí a týkající se zahájení prací na strategickém plánu města. Setkání 

se uskutečnilo v zasedacím sále MmOl.  

 

•Setkání předsedů Komisí městských částí - předseda KMČ Svatý Kopeček se zúčastnil 

setkání předsedů KMČ. Setkání se kromě předsedů KMČ zúčastnili i zástupci SMOl. 

Diskutovalo se o zkušenostech předsedů z jednotlivých městských částí a možných 

návrzích na zlepšení komunikace a spolupráce mezi KMČ a SMOl.  KMČ Svatý Kopeček 

tuto aktivitu vítá. 

 

• Kulturní a společenské akce - podpora KMČ - pořádáte nebo víte o nějaké  

společenské, kulturní nebo sportovní akci pořádané na Svatém Kopečku, na které by se  

mohli zúčastnit obyvatelé Svatého Kopečka?  Přepošlete nám pozvánku, letáček nebo 

odkaz na  kmc25@seznam.cz  případně zavolejte na 736 729 767 a my Vám pomůžeme 

předat tuto informaci k obyvatelům Svatého Kopečka. (Místní rozhlas, vývěska, web, mail). 

Budeme rádi, když se zapojíte do společenského života na Svatém Kopečku. 

 

 

 

 

 

 

 Příští jednání KMČ č. 25 bude dne  7.3.2016 od 19:00 hodin. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:15 hodin. 

 

 

 

 

Zapsal: František Prášil  

 

 

mailto:kmc25@seznam.cz


 

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

Svatý Kopeček, kam mohou zasílat své návrhy, připomínky, hlášení závad a pod: 

 

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 

 

Dále je k dispozici i mobilní aplikace „Svatý Kopeček“ - určená pro obyvatele Sv. Kopečka 
přes mobilní telefon. Aplikaci si můžete stáhnout zdarma na 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev360444.app392789 

 
 

a facebook o dění na Svatém Kopečku - spolkové, společenské, sportovní a další akce a 
informace, zápisy KMČ atd. 

 

https://www.facebook.com/centrumkopecka/ 

a navazující webové stránky 

http://centrumkopecka.cz/ 
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