ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ze dne 11.7.2016
Přítomni: Ambrož Radek, Dvorská Prekop Hana, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav,
Prášil František ml., Valuš Stanislav, Zvěř Evžen

Hosté:

Jan Nedělník, Jan Jahoda

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.

● Jubilanti v červnu: v červnu oslavily své životní jubileum paní Vlasta Kamínková, Jarmila
Kudelová a Jana Nedělníková. Gratulujeme.
● Jan Nedělník- předal členům KMČ stanovisko Matice svatokopecké k opravě zdi
svatokopeckého hřbitova, adresované MmOL., náměstku RNDr. Ladislavu Šnevajsovi
a k rukám předsedy KMČ Svatý Kopeček, Františku Prášilovi. Členové Matice svatokopecké
v něm kvitují záměr města dostavět betonové oplocení kolem celého hřbitova. Toto
stanovisko bere KMČ na vědomí. Komise je pro vyřešení situace tak, aby nedošlo k
případnému poškození nebo krádeží náhrobků a mobiliáře hřbitova.
● Jan Jahoda- přednesl stížnost na nerespektování zákazu vjezdu na ulici Holubova. Dle
jeho upozornění nákladní vozidla ničí povrch i krajnice ulice a lámou větve vzrostlých stromů.
Osobní auta se zde nemohou navzájem vyhnout a ohrožují bezpečnost chodců. Požaduje
změnu dopravního značení na stezku pro chodce a cyklisty s výjimkou dopravní obsluhy,
nebo zavedení jednosměrné ulice podobně, jak je tomu na ulici Šeříková.
Členové KMČ berou tuto stížnost na vědomí s tím, že KMČ podá podnět k prošetření
dopravní situace v ulici Holubova na Odbor koncepce a rozvoje. Upozorňujeme ale,
že by šlo o velice zásadní změnu, kterou je potřeba konzultovat se všemi obyvateli ulice
Holubova a okolních lokalit a je třeba znát jejich stanovisko k návrhu na případnou změnu
ulice na jednosměrnou nebo pěší zónu.

Z korespondence:
● Jan Řehák - požadavek na kontrolu a pravidelnou údržbu zeleně na Sv. Kopečku,
a to na území hřbitovů a okolních pozemcích. Jde o problematiku nevzhledných náletových
dřevin na pozemku nového hřbitova a přilehlých pozemcích v soukromém vlastnictví,
které prorůstají skrz oplocení a jejichž větve zasahují nad náhrobky, čímž dochází k jejich
znečištění. Se stížností byli členové KMČ seznámeni jak elektronicky, tak i na jednání
11.6.2016 a bude vyvěšena na vývěsce KMČ. Stížnost předáváme na hřbitovy města
Olomouce, správce svatokopeckých hřbitovů, s požadavkem na sjednání nápravy.
Komise v této souvislosti upozorňuje na nutný odvoz plného kontejneru s hřbitovním
odpadem.

 Emailová korespondence: RNDr. Iva Lakomá píše jménem MUDr. Vladimíra Doležela upozornění na propadenou vozovku v ulici K hájence 6. Na tuto problematiku byly Technické
služby již několikrát MUDr. Doleželem upozorněny, ale bez odezvy. KMČ zjistí stav situace –
vzhledem k záměru ČEZ postavit na Kopečku novou trafostanici na pozemku města ve špici
mezi ulicí Holubova a K hájence je potřeba zjistit, kterých ulic se dotknou případné zemní
práce na novém vedení kabelů elektrické energie. Více viz bod níže.
● Problematika stavby trafostanice na parcele č.296 a odprodeje části pozemku v
majetku Statutárního města Olomouce pro stavbu nové trafostanice. Předseda komise,
František Prášil, sjedná schůzku (místní šetření) se zástupci Odboru majetkoprávního,
zástupci ČEZ a obyvateli této lokality, týkající-se podoby zamýšlené stavby trafostanice a
vlivu stavby na obyvatele přilehlých pozemků (rušení sloupů el. vedení, zemní práce aj.).
O termínu místního šetření vás budeme informovat.
● Návrh plánu oprav:
- vyvrácené obrubníky u automatu na jízdenky naproti hospice
- oprava zídky - zastávky u Baziliky ?
- Kovařovicova – vydrolený asfalt od ulice Dvorského ke školce
- oprava komunikace ulice K hájence – dle jednání s fy ČEZ
- Ústavní ulice – odvodnění plochy překlopením živičného povrchu
- Křičkova – nutné opravit překop

Další agenda:
● Žádost na pořízení projektoru pro potřeby KMČ Sv. Kopeček a Klub důchodců Sv.
Kopeček- členové KMČ Sv. Kopeček (7/7) schvalují nákup projektoru v hodnotě do 20 000
Kč do vlastnictví KMČ Svatý Kopeček s tím, že jej komise bude dle požadavků půjčovat
Klubu důchodců, případně dalším klubům.
● Ing. Černý přednesl návrh na zorganizování společenské akce KMČ a klubů (spolků)
na Svatém Kopečku (Klub důchodců + Sokol Kopeček + SK Kopeček aj.), která by stmelila
občany Kopečka. KMČ souhlasí a dá návrh pro organizace na Sv. Kopečku na zapojení do
organizace této akce.
● Ing. Černý upozorňuje na přerůstání dřevin v ulici K hájence na zídce blízko hospůdky
U Máci – upozorňuje na nutnou úpravu dřevin vzhledem k nepřehledné dopravní situaci a
množství chodců v dané lokalitě.

Červnové veřejné schůze:
● Dne 16.6. 2016 proběhlo na detašovaném pracovišti MmOl. Svatý Kopeček veřejné
projednání „Studie parkování na Svatém Kopečku“, za účasti náměstka primátora SmOl.
RNDr. Aleše Jakubce a zástupce firmy, která studii zpracovala.
Ve zkratce:
Studie představila návrh na zřízení záchytného parkoviště v Samotiškách, zpoplatnění všech
stávajících parkovišť na Svatém Kopečku, vybavení obyvatel rezidenčními parkovacími
kartami, zřízením informačního systému o obsazení parkovišť (cedule volno/obsazeno) a
proměnný navigační systém na navádění aut na parkoviště neobsazená vč. osazení

zastávek informačním systémem kvůli provozu, informacemi o dopravě. Naváděcí systém by
nepustil do lokality další vozidla v případě plné obsazenosti parkovišť na Kopečku a naváděl
by je na záchytné parkoviště pod Kopečkem. To by mělo cca 286 parkovacích míst s
výjezdem do ulice Kopecká vč. točny pro autobusy. Autobusová linka by jezdila ze zastávky
Samotišky a byla by řízená na základě poptávky parkujících. Parkoviště v Samotiškách
počítá se sociálním zařízením, bezbariérovými přístupy. Číslo kyvadlové linky je navrženo
211, byla by řízená podle zatížení. Může jezdit i v sedmi/osmi minutovém intervalu.
Studie dělí řešení parkování v místní části Svatý Kopeček na dvě části – krátkodobě a
dlouhodobě realizovatelné cíle.
Krátkodobě realizovatelné cíle – cíle se dají realizovat v horizontech měsíců/jednoho roku:
 nasazení kloubových autobusů o víkendu na linku 111 (již realizováno)
 osazení stávajících parkovišť na Svatém Kopečku závorami/vybírání
parkovného na všech parkovištích na Kopečku
 vybudování informačního systému o obsazenosti parkovišť na Svatém Kopečku
 cenová politika MHD – např.: za využití MHD levnější vstupenka do ZOO
 vydání rezidenčních karet pro občany Kopečka a zvýšení kontroly parkování
návštěvníků mimo parkovací místa městskou policií
● od 27.6.2016 je na ulici Radíkovská před odbočením na Darwinovu ulici od Olomouce
nainstalovaná Informační světelná značka parkoviště ZOO „Volno-Obsazeno“. Instalaci
této značky provedla ZOO Olomouc a bude zajišťovat i její provoz. Tato značka je ovládaná
dálkově obsluhou parkoviště ZOO podle obsazenosti parkoviště. Následně bude toto
zařízení propojeno s celkovým dopravním navigačním systémem na Svatém Kopečku.
Dlouhodobě realizovatelné - řešení na více let:
 záchytné parkoviště vč. plně funkčního naváděcího informačního systému
 zřízení linky 211 včetně dispečinku
● Dne 29.6.2016 se uskutečnila na detašovaném pracovišti MmOl. Svatý Kopeček schůze
„Budoucí podoba zdi kolem starého svatokopeckého hřbitova“, za účasti náměstka
primátora, RNDr. Ladislava Šnevajse, ředitele hřbitovů PhDr. Radima Kašpara a Ing. arch.
Michala Giacintova. Zástupci si vyslechli bouřlivou diskusi příznivců i odpůrců dostavby zdi z
betonových bloků. Závěrem schůze měli přítomní možnost hlasovat o nové podobě zídky.
Převážily hlasy pro dostavbu zídky betonovými tvárnicemi. Toto hlasování bylo však pouze
orientační a zástupci města se jim mohou, ale nemusejí řídit.
KMČ v této souvislosti apeluje na představitele SmOl., aby do budoucna při přípravě
investičních akcí, opravách a dalších plánovaných akcí v naší městské části intenzivněji
zapojili do přípravného procesu KMČ Sv. Kopeček a obyvatele Sv. Kopečka.
Předejde se tím obdobným následným problémům.

● Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 1.8.2016 od 19:00 hodin.
Jednání bylo ukončeno ve 20:50 hodin.
Zapsala: Hanka Prekop Dvorská
Schválil: František Prášil

