
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 5.9.2016 
 

 
 
Přítomni:  Ambrož Radek, Dvorská Prekop Hana, Ing. Černý Stanislav, Prášil František ml., 

                 Jeřábek Stanislav, Valuš Stanislav, Zvěř Evžen. 

                         
Hosté:     RNDr. Ladislav Šnevajs, Edvard Beneš, Jana Krejčová, JUDr. Zora Krejčí, Miroslav 

Bazger. 

 
 
 
Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.  
 
 
● Jubilanti v srpnu: v srpnu oslavila své životní jubileum paní JUDr. Zora Krejčí.        

                                  Gratulujeme. 
 
● Zájemce o členství v KMČ Svatý Kopeček - jednání KMČ se jako host zúčastnil pan 

Miroslav Bazger s žádostí o členství v KMČ. Členové KMČ s žádostí souhlasí a navrhují 
jmenovat pana Miroslava Bazgera členem KMČ Svatý Kopeček. Jeho přínos bychom viděli 
hlavně v agendě zkvalitnění a rozvoje podmínek pro sportovní a volnočasové pohybové 
činnosti. 
 
● Žádost o vyjádření ke směně a darování pozemků - KMČ Svatý Kopeček obdržela od 

Odboru majetkoprávního žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc. Jedná se o směnu pozemků ve vlastnictví Královské 
kanonie premonstrátů na Strahově, a to pozemků parc. č. 120, 121, 122 a 123 (pozn.: starý 
a nový hřbitov) vše v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc za pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce č. 250, 251/3 a části pozemků 248/1 a 249 (pozn.: pod 
hospicem) vše taktéž v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc. Pozemky na ul. Dvorského by 
měly sloužit jako zázemí hospice a k vytvoření klidové zóny pro klienty hospice. Jedná se 
tudíž o trojsměnu mezi městem Olomoucí, Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a 
Hospicem na Svatém Kopečku.  
Jednání KMČ v této věci navštívil RNDr. Ladislav Šnevajs jako zástupce města, které se 
směnou souhlasí. Stejně tak za Matici svatokopeckou vystoupila JUDr. Krejčí se sdělením, 
že Matice se směnou taktéž souhlasí a směna mezi Hospicem a premonstráty je již 
předjednána.  
Zástupci KMČ Svatý Kopeček se směnou souhlasí za následujících podmínek: 
- že převodem (směnou) současných pozemků ve vlastnictví SmOl. na Královskou kanonii 
premonstrátů na Strahově nebude jakýmkoliv způsobem dotčena nebo ohrožena výstavba 
autobusové zastávky (i s přihlédnutím na úpravu zastávky pro kloubové autobusy), která je 
plánována na pozemcích parc. č. 235 a 257 k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, které 
sousedí s převáděnými (směněnými) pozemky. Na výstavbu zastávky jsou již vykoupeny 
pozemky, vydáno stavební povolení a KMČ Svatý Kopeček zařadilo výstavbu této zastávky 
jako investiční prioritu na rok 2017. 
-  že současné pozemky ve vlastnictví SmOl. převedené (směněné) na Královskou kanonii 
premonstrátů na Strahově budou určeny pouze pro potřeby Hospice na Svatém Kopečku 
tak, jak je uvedeno v žádosti o směnu pozemků (vytvoření klidové zóny pro klienty hospice). 
Hlasování: pro 7 ze 7 hlasů. 



 
 
● Žádost o vyjádření k darování pozemků -  KMČ Svatý Kopeček obdržela taktéž od 

Odboru majetkoprávního žádost o sdělení stanoviska k darování nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, a to části pozemků parc. č. 604/1, 248/1 a 249 vše 
v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc. Předmětné pozemky jsou z části zastavěny budovou 
stávajícího Hospice na Svatém Kopečku.  
Zástupci KMČ Svatý Kopeček danou žádost projednali a odsouhlasili. 
Hlasování: pro 7 ze 7 hlasů. 
 
 
● Sadové náměstí – jednání KMČ se zúčastnil pan Edvard Beneš, který apeloval na RNDr. 

Ladislava Šnevajse, aby se město začalo zabývat stavem věcí veřejných v majetku města 
Olomouce na Sadovém náměstí. Mobiliář a zeleň na Sadovém náměstí je v neutěšeném 
stavu za dobou životnosti, lavičky jsou poničené, stromy přestárlé a přerostlé. Obojí je 
městským majetkem, ale bohužel paní Dostálová z Technických služeb nereaguje na výzvy 
pana Beneše o výměnu mobiliáře ani o prořezání stromů.  
KMČ upozorňuje, že se nejedná pouze o mobiliář a zeleň, ale i o stav cest a chodníčků, 
které lemují vyvrácené patníky. RNDr. Šnevajs přislíbil, že projedná celou problematiku          
s ředitelem Technických služeb, po zaslání fotek mobiliáře a zeleně, které nafotí Radek 
Ambrož, člen KMČ. 
 
 
● Rozestavěná zeď hřbitova - RNDr. Šnevajs sdělil, že bude zeď celá dostavěna                 

z betonových tvárnic. 

 
 
● Budova Křičkova 4 a hřiště na Svatém Kopečku - členové KMČ domluví schůzku          

s novým ředitelem ZŠ Svatý Kopeček Mgr. Janem Kolískem a zástupci města, náměstky 
Žáčkem a Urbáškem o možné spolupráci a podílení se na výstavbě multifunkční tělocvičny 
a hřiště, které by sloužilo jak pro ZŠ Svatý Kopeček, tak i místním obyvatelům dle 
zpracovaného investičního záměru. 
 

 
 

Plán investic 2017 
 
KMČ Svatý Kopeček odeslala návrh investic na rok 2017 směrovaný na odbor investic. 
Na rok 2017 může KMČ navrhnout dvě akce k realizaci (výstavbě) a dvě k přípravě 
(projekční přípravě).  
 
Jedná se o tyto návrhy: 
 
1)  Realizace chodníků na ulici Dvorského - na příjezdu na Svatý Kopeček (levá + pravá 
strana) – projektová dokumentace bude zpracována do konce roku 2016. 
 
2)  Realizace nové zastávky u Hospice - na Svatém Kopečku – projektová dokumentace 

je již připravena, bude ji ale nutné upravit vzhledem ke kloubovým autobusům. 
 
3)  „Budova Křičkova 4“-  projektová příprava navazujících stupňů projektové dokumentace 
na projekt - je zpracován investiční záměr. 
 
3)  Chodník na ulici Dvorského – požadavek na projekt  k vybudování chodníků na úseku 
mezi Restaurací U Macků po zastávku MHD Bazilika směr od Olomouce. 



 

Další body jednání: 
 
 
● Umístění retardérů v ulicích Radíkovská, Křičkova a U Ovčačky – KMČ Svatý Kopeček 

se bude účastnit na výrobním výboru na projektu realizace retardérů společně s projekční 
firmou. O dalším vývoji budeme informovat. 

 
● Oprava ulice Kovařovicova – oprava bude probíhat na podzim. 

 
 
● Úpravy na dětském hřišti – přislíbeno umístění odpadkového koše a tří nových laviček.   

O jejich přesném umístění budeme jednat se zástupci Technických služeb. V této souvislosti 
KMČ zvažuje na území hřiště umístit i venkovní posilovací stroje; žádost projednáme             
s Odborem koncepce a rozvoje. 
 
 
● Místní šetření „Trafačka“ ulice K hájence – dne 11.8.2016 se uskutečnilo místní šetření 

se zástupci města Olomouce a firmou Elpremont, která bude výstavbu realizovat. Zástupci 
firmy oznámili, že již mají vydané stavební povolení, o čemž nevěděly přítomné zástupkyně 
Majetkoprávního odboru. Členové KMČ konstatují, že jelikož je již vydané stavební 
rozhodnutí, nemůžeme ve věci jinak, než souhlasit s prodejem městského pozemku pro účel 
výstavby trafostanice. Upozorňujeme ale, že chceme být o těchto záměrech vždy PŘEDEM 
informování, nikoliv abychom byli spolu s občany, jako nyní, přizváni k „hotové věci“. 

 
 
● Projektor- z rozpočtu KMČ byl pořízen projektor, o který žádal pan Jeřábek pro Klub 

důchodců. Komise jej zakoupila do svého majetku s tím, že jej bude na základě požadavků 
klubů a organizací na Sv. Kopečku půjčovat.  
 
 
● Radar-  KMČ odsouhlasila nákup a instalaci radaru a jeho umístění na ulici Dvorského při 

příjezdu do obce /výjezdu z obce. 
 
 
● Lampa - na žádost KMČ byla osazena nová lampa veřejného osvětlení v ulici U Ovčačky – 

na rohu „u sokoláku“. KMČ tímto děkuje TSMO - veřejné osvětlení. 
 
 
● Ořez větví- byl proveden ořez větví na ulici Dvorského. V ulici Menšíkova bude ořez 

proveden do konce září. Připomínáme  dále na nepořezané větve u restaurace U Máci, na 
které zástupci KMČ upozornili. Vzhledem k množství pěších i motoristů zde vzniká velmi 
nepřehledná dopravní situace. 

 
 
● Finanční příspěvek na společenskou akci - KMČ Svatý Kopeček schválila finanční 

příspěvek ve výši 3000,- Kč na akci „Díkuvzdání v ambitech“. Příspěvek je určen na úhradu 
části hudební produkce, která je součástí programu. Hlasování: pro 7 ze 7 přítomných. 

 
 
● Finanční příspěvek na společenskou akci - KMČ Svatý Kopeček schválila finanční 

příspěvek ve výši 1000,- Kč na akci „Vskok do nového školního roku“. Hlasování: pro 7 ze 7 
přítomných. 



 
Z korespondence: 
 
● Bc. Michaela Mjartanová – dopis k rukám předsedy KMČ Svatý Kopeček pana Františka 

Prášila ve věci „Poznatky ke Studii parkování na svatém Kopečku“. Paní Mjartanová, jako 
obyvatelka Droždína žádá bližší informace ke studii, zejména k bodům výběru parkovného 
na parkovištích v ulici U Ovčačky a Radíkovská, které patří do katastrálního území Droždín a 
v současné době na nich není parkovné zpoplatněno. V rámci studie se plánuje se 
zpoplatněním všech parkovišť na Svatém Kopečku. V této souvislosti vznesla paní 
Mjartanová dotaz na výběr parkovného a zda ono parkovné půjde přímo do rozpočtu obce 
Droždín. Druhý dotaz se týká umístění případného záchytného parkoviště u kruhového 
objezdu v Samotiškách, tj. taktéž na katastrálním území obce Droždín a výběru parkovného 
zde.   
Vzhledem k tomu, že jak Svatý Kopeček, tak i Droždín jsou součástí města Olomouce, 
všechny peníze vybrané na parkovném připadnou městu Olomouc, které je následně 
přerozděluje podle vlastního uvážení. Ani Svatému Kopečku ani Droždínu by tak vybrané 
peníze z parkovného, bohužel, nešly přímo.  
Závěrem paní Mjartanová  prosí o údržbu flóry na novém hřbitově a upozorňuje na 
přerůstání keřů ze sousedících pozemků. Na problematiku jsme upozorňovali vedení 
městských hřbitovů. Údržbu budeme urgovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 3.10.2016 od 19:00 hodin.  

 
 
 Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin.  
 
 

                          Zapsala: Hanka Prekop Dvorská 
 

                                                                                                Schválil: František Prášil 
 

 

 


