ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ze dne 3.10.2016
Přítomni: Ambrož Radek, Dvorská Prekop Hana, Ing. Černý Stanislav, Prášil František ml.,
Jeřábek Stanislav, Valuš Stanislav, Zvěř Evžen.
Hosté:

Mgr. Jan Kolisko - ředitel ZŠ Svatý Kopeček.

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.
● Jubilanti v září: v září oslavily své životní jubileum paní Anežka Hilšerová a Drahomíra
Přibylová. Gratulujeme.
● Nový ředitel ZŠ Svatý Kopeček – Pan Mgr. Jan Kolisko seznámil členy KMČ s novou
koncepcí pro ZŠ Svatý Kopeček, která bude zaměřena na jazykové, technologické a
přírodovědné znalosti. Pan ředitel chce vybudovat chybějící dílny, laboratoř fyziky, chemie,
přírodopisu a zeměpisu. V plánu je rozšířit kapacitu MŠ na ulici Dvorského z 16 na 40/50 dětí
i vzhledem k plánu zákonodárců na snižování věku přijímaných dětí do MŠ (dvouleté děti).
Kapacita ZŠ je v současné době dostatečná.
V nejbližším termínu se chystá kácení jedovatých, přerostlých a přestárlých keřů a stromů na
pozemku MŠ, ulice Kovařovicova. Škola bude žádat MMOL o peníze na novou výsadbu. Dle
posudku dendrologa by bylo dobré taktéž pokácet topol před MŠ, který je rozvětvený a díky
zatékání vody do koruny stromu je ve špatném stavu. Jelikož je topol na pozemku města
Olomouce,
prosí
pan
ředitel
o
spolupráci
s
KMČ
ve
věci
kácení.
Cílem nového vedení školy je vylepšit mediální obraz školy, připravují se nové webové
stránky, kde se bude informovat i o aktuálních akcích pořádaných školou nejen pro žáky, ale i
obyvatele Sv. Kopečka.
Plánované jsou následující akce: 31. října 2016 lampionový průvod (uspávání broučků),
24. listopadu 2016 rozsvěcení vánočního stromu s ohňostrojem nebo ohňovou show,
5. prosince 2016 den otevřených dveří, 16. března 2017 celoškolní akademie, 21. června
2017 slavnostní zakončení školního roku v ZŠ a MŠ.
V současné době byla již posílena výuka matematiky a ČJ, bude se zakládat spolek rodičů a
přátel školy a rozšiřovat nabídka zájmových kroužků. Nově je zavedena pro zájemce výuka
náboženství ve spolupráci se svatokopeckou farou. Výuku vede Fr. Gorazd Krušina, kaplan
na Sv. Kopečku. Dlouhodobě ZŠ spolupracuje se ZOO Olomouc.
● Požadavek na spolupráci ZŠ a KMČ – kromě již zmíněné nutnosti pokácet vzrostlý topol
před školou pan ředitel prosí o součinnost v otázce špatné dopravní obslužnosti školky a
školy. U školky na Kovařovicově ulici prakticky není možné optimálně zaparkovat, zvláště v
času závozu dětí do MŠ v ranních hodinách a jejich odvozu v odpoledních hodinách. Parkuje
se na trávě mezi stromy. Vzhledem k připravované rekonstrukci komunikace by bylo dobré
promyslet možnost vytvoření alespoň několika parkovacích míst mezi stromy po boku ulice
Kovařovicova. KMČ podá žádost o posouzení na Odbor koncepce a rozvoje. Obdobná
situace je i před ZŠ na ulici Holubova, kde nechala škola na své náklady vybudovat
parkovací místa, která jsou ale většinu dne obsazena.

KMČ taktéž podá požadavek na Odbor koncepce a rozvoje na zřízení dodatkové cedule s
časovým omezením pro parkování (časové omezení v ranních a odpoledních hodinách, kdy
dochází k zavážení a vyzvedávání žáků ZŠ, což je 6:00-8:00 a 11:30–15:30, případně zřídit
parkování K&R.
● Spolupráce školy a KMČ v otázce budovy na fotbalovém hřišti – budovu má v
současné době ve správě SNO a.s. a v plánu investic je vybudování víceúčelového sálu,
klubovny, sportovní části, šaten, posilovny apod. Investiční záměr je kvalitně zpracovaný,
nyní jde o otázku peněz. Zástupci KMČ by se v této záležitosti rádi spojili se ZŠ Kopeček,
jejíž zástupci by kvitovali sál pro pořádání akademií a dalších školních aktivit a samozřejmě i
hřiště a sportovního zázemí.
● Navigační šipka na parkoviště u ZOO Volno-Obsazeno v ulici Radíkovská – na žádost
občanů bydlících na Radíkovské ulici byla světelná signalizace upravena tak, aby v noci
nesvítil display. Úpravu na signalizaci provedla ZOO Olomouc. KMČ tímto děkuje za rychlé
vyřízení společného požadavku.
● Žádost o vybudování vývěsky – zástupci KSČM Svatý Kopeček poslali požadavek na
KMČ k vybudování vývěsky, která by stála vedle stávajících vývěsek před budovou pošty.
Vzhledem k tomu, že jde o pozemek MMOL požadavek předáváme paní Horňákové na
Odbor vnějších vztahů a informací (OVVI) k rozhodnutí.
● Žádost o užití zasedací místnosti – zástupci KSČM Svatý Kopeček žádají KMČ o užití
zasedací místnosti dne 28. 10. 2016 pro uspořádání setkání občanů ke Dni vzniku
samostatného československého státu. KMČ s žádostí souhlasí.
● Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví smOl. – firma ČEZ
žádá o prodej pozemku na parcele č. 600/2 při ulici Dvorského, na němž se nachází budova
trafostanice, která je majetkem fy ČEZ. Firma žádá o prodej městského pozemku pod
trafostanicí ve prospěch ČEZ Distribuce a.s..
KMČ s prodejem souhlasí. Hlasování: pro 7 ze 7 hlasů.
● Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví smOl. – Ing. Martin
Lach a Bc. Šárka Lachová, žádají o prodej části pozemku parcela č. 267 na ulici Dvorského
za účelem úpravy předzahrádky a vjezdu do dvora. KMČ s žádostí nesouhlasí, jelikož je
daný pozemek zařazen do investičního záměru k vybudování chodníku od restaurace
U Macků k zastávce Svatý Kopeček - Bazilika.
KMČ s prodejem nesouhlasí. Hlasování: proti 7 ze 7 hlasů.
● Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví smOl. - jedná se
o výměnu reklamního válce fy RENGL u zastávky Svatý Kopeček ZOO na ulici Radíkovská,
vzhledem k špatnému technickému stavu současného válce.
KMČ s výměnou reklamního válce za nový typ souhlasí. Hlasování: pro 7 ze 7 hlasů.

● Návrh na změnu názvu zastávky MHD – KMČ obdržela návrh ze strany odboru správy
městských komunikací a MHD na zkrácení názvu zastávky „Svatý Kopeček - Bazilika“ na
„Bazilika“. KMČ se změnou nesouhlasí a doporučuje zanechat současný, byť delší název,
z důvodu dobré orientace pro cestující a turisty.
● Revize hranic KMČ Svatý Kopeček – týká se pěti adres na ulici Dvorského před vjezdem
na Svatý Kopeček od Olomouce. Nově budou spadat pod KMČ Droždín. Jedná se o adresy,
které patří do katastrálního území Droždín a to č.p.14, 209, 242, 261a 281. Obyvatelé
daných jednotek se již dnes obracejí na KMČ Droždín. KMČ Svatý Kopeček a KMČ Droždín
danou problematiku společně projednaly a souhlasí s navrhnutou změnou.
● Obecně závazná vyhláška k rušení nočního klidu – vzhledem k novému zákonu, je
nutné nahlásit na MMOL všechny akce, při kterých se předpokládá rušení nočního klidu po
22. hodině. V současné době je ze strany KMČ Svatý Kopeček nahlášen pouze termín
hodové zábavy, která předchází Svatokopeckým hodům a jako tradičně se na nich KMČ
Svatý Kopeček bude podílet.
● Kalendář akcí – v této souvislosti vytvoří členka KMČ Hanka P. Dvorská elektronickou
i tištěnou verzi kalendáře akcí, do kterého budou moci všechny kluby, spolky, instituce
i jednotlivci vkládat informace o akcích, které budou pořádat na území Svatého Kopečka.
Chceme tak zamezit nepříjemnému zdvojení akcí, jako se to stalo v loňském roce, kdy byly
organizovány dvě zábavy den po sobě, a to na stejném místě. Tento kulturní kalendář
umožní pořadatelům lépe plánovat a koordinovat jednotlivé akce, které si mezi sebou
nebudou, pokud možno, zbytečně konkurovat. Pro návštěvníky těchto akcí budou informace
o konání přehledně znázorněny a mohou s nimi v předstihu počítat.
O dalším vývoji Vás budeme informovat.

● Radar na začátku obce – KMČ Svatý Kopeček objednala (přes OVVI) u společnosti
SEKNE radar pro měření rychlosti automobilů, který bude umístěn na začátku obce. Ten
bude nainstalován, po poradě s technikem a místními obyvateli, na sloupu veřejného
osvětlení před zatáčkou při výjezdu ze Svatého Kopečka na ulici Dvorského, kde řidiči často
„pustí rychlost“ a ohrožují tak nejen chodce, ale i obyvatele vyjíždějící ze svých domů.
Technik navrhl navíc umístění zrcadla do zmíněné zatáčky, které by usnadnilo vyjíždění ze
zahrad, především u domů na Dvorského 214/9 a 110/11, kdy nelze vidět shora jedoucí auta.
Zmíněné zrcadlo bude stát 12 000 Kč, které ale KMČ pro tento rok již v rozpočtu nemá. KMČ
se tuto částku pokusí získat z peněz pro rok 2016, které nebyly proinvestovány, přes
Oddělení vnějších vztahů a informací. Pokud se to nepovede, bude zrcadlo umístěno až v
roce 2017.
● Parkování na Svatém Kopečku – na Odboru koncepce a rozvoje proběhla schůzka
(výrobní výbor), na které se zúčastnili i zástupci KMČ Svatý Kopeček (Ing. Černý, p. Prášil).
Na schůzce byl projednáván investiční záměr na realizaci navigačního systému parkování na
území Svatého Kopečka, včetně informační cedule, která bude umístěna u kruhového
objezdu v Samotiškách a při plném vytížení parkovišť na Kopečku by přijíždějící informovala
o jejich naplnění. Realizace by mohla být v roce 2017.
O dalším postupu v této problematice Vás budeme informovat.

● Požadavky KMČ Svatý Kopeček na zpracování projektové dokumentace – Rada
Města Olomouce projednala požadavky komisí a uložila odboru investic zahájit projektovou
dokumentaci akcí, které by bylo možno zadat ještě v tomto roce a následně je zařadit do
plánu realizace na rok 2017.
Do projektové přípravy ještě v roce 2016 jsou zařazeny i nové chodníky na ulici
Dvorského na začátku obce.
● Společné setkání KMČ Svatý Kopeček, Droždín, Lošov a Radíkov – 13. 10. 2016 se
bude konat schůzka zástupců KMČ v Restauraci U Macků, kterou svolal Ing. Bc. Rostislav
Hainc, předseda KMČ Droždín.
Tématem setkání bude probrat záležitosti KMČ, které se dotýkají zmíněných městských
částí, případně výměna názorů a možnosti připomínek.
● Nové lavičky na dětském hřišti – na dětském hřišti v areálu fotbalového hřiště na Svatém
Kopečku byly na žádost KMČ umístěny 3 nové lavičky.
Lavičky byly umístěny na jednotlivá místa v rámci dětského hřiště na základě přání (návrhů)
návštěvníků tohoto dětského hřiště (rodiče s dětmi).
KMČ Svatý Kopeček tímto děkuje za objednání laviček Odboru vnějších vztahů a informací,
oddělení sportu a za instalaci TSMO.

● Příští jednání KMČ č. 25 se bude konat dne 7. 11. 2016 od 19:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno ve 20:46.

Zapsala: Hanka Prekop Dvorská
Schválil: František Prášil

