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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 4.9.2017 
 

 

I. Zahájení 
 
Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.  
 

 

II. Prezence členů KMČ 
 
 
Přítomni:      Ambrož Radek, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav,  

                        Prášil František ml., Valuš Stanislav, Zvěř Evžen.  

 
Nepřítomni: Mgr. Dvorská Prekop Hana. 
 

Hosté:          paní Zdenka Tomanová a Marie Jarošová obyvatelky Svatého Kopečka. 

 
 

III. Schválení minulého zápisu  
 
Připomínky k zápisu v příloze č. 2.  
KMČ bere zmíněné připomínky na vědomí a jednotlivé body budou řešeny a projednány 
s paní Krejčovou. 

 

Jubilanti v srpnu 

 
V srpnu oslavili své životní jubileum paní Marie Hanáková, Marie Látalová, Marie Zapletalová 
a pan Josef Dokoupil. Gratulujeme. 
  
 

IV. Projednávané body 
 

● Připomínky a požadavky hostů: 

  

1) KMČ byla seznámena s problematikou nádob na komunální odpad (popelnic) určených 

pro potřeby uživatelů budovy na adrese Sadové náměstí č. 7 (budova pošty). Nádoby byly 
umístěny před budovou a využívány osobami, pro které nejsou určeny. Tím docházelo 
k jejich rychlému naplnění.   
Uživatelé budovy jsou Česká pošta, Detašované pracoviště magistrátu města Olomouce, 
Městská policie Olomouc, Knihovna města Olomouce a ordinace dětského lékaře.  
Na základě jejich dohody došlo k umístění nádob do chodby budovy. KMČ byla informována i 
o několika písemných výhrůžkách v souvislosti s přemístěním těchto nádob.  
Věc byla již řešena s MPO.  
KMČ byla dále informovaná o nedostatečném zajištění vstupních dveří do budovy. 
KMČ Svatý Kopeček projedná tuto problematiku se správcem budovy-  
Správa nemovitostí Olomouc a.s.  



Komise městské části č. 25 Olomouc - Svatý Kopeček                                      
Sadové náměstí č. 7, 772 00 Olomouc 

 

Zápis ze dne 4.9.2017 Strana 2 

 

 

2) problematika neoprávněného vjezdu a parkování návštěvníků Sv. Kopečka v lokalitě 

Sadového náměstí (v zákazech vjezdu, zelená plocha). 
KMČ dlouhodobě žádá a bude i nadále žádat o větší dohled nad dodržováním dopravních 
předpisů na Svatém Kopečku (zákazy vjezdu, parkování v lese apod.).  
Obyvatele Sv. Kopečka chceme požádat, aby v těchto případech volali Městskou policii 
Olomouc (tel.:156) a ta danou situaci řešila na místě. 

 
3) problematika údržby zelených ploch na Sadovém náměstí (sečení trávy, úklid a údržba 

ploch) – KMČ prověří u TSMO. 

 
4) stížnost na ohňostroje- projednáme na OVVI. 
 
5) zastávka U Macků- upozorňují na nevhodné umístění zastávky „U Macků“, která je 

umístěna v komunikaci a dochází zde k rizikovým situacím. KMČ tuto problematiku řeší již 
několik let. Na stavbu nové zastávky je již stavební povolení, KMČ zařazuje tuto realizaci do 
plánu investic také již několik let, ale stále marně. 
I v této záležitosti budeme dále jednat se smOl. o realizaci nové zastávky. 
 
Paní Tomanové a paní Jarošové děkujeme za jejich připomínky. 
 

 
● Linka č. 111 na Svatý Kopeček- KMČ Svatý Kopeček byla na základě tiskové 

zprávy DPMO informována o zrušení provozu linky č. 111 v tomto roce a to 
od 4.9.2017. Linka č. 111 měla jezdit podle jízdního řádu až do konce září. 
Žádáme tímto DPMO a Odbor správy městských komunikací a MHD aby pří projednávání 
změn týkající se linek č. 11 a 111 byli přizvání zástupci KMČ Svatý Kopeček. 
Upozorňujeme, že omezení provozu linek na Svatý Kopeček způsobí navýšení počtu 
automobilové dopravy, která je již v tuto chvíli za hranicí únosnosti.  
Dále připomínáme, že omezení autobusové dopravy na Svatý Kopeček je v rozporu 
se schválenou studií „Parkování na Svatém Kopečku“, která mimo jiné zmiňuje navýšení 
kapacity MHD.  
 

 
● Dopis panu primátorovi – KMČ Svatý Kopeček, TJ. Sokol Svatý Kopeček, Matice 

svatokopecká, spolek a občané zaslali společně dopis primátorovi smOl. panu doc. Mgr. 
Antonínu Staňkovi, Ph.d., ve kterém se na něj obrací s problémy, které tíží obyvatele 
Svatého Kopečka a které se nedaří dlouhodobě řešit.  
Jedná se o problematiku Sadového náměstí, zastávek MHD, dopravní zátěže, údržbě zeleně 
a dalších. V dopise žádají hlavně o větší zájem a pozornost smOl. při řešení problémů 
týkajících se Svatého Kopečka. V příloze přikládáme odpověď na odeslaný dopis.                                             
 

 
● Příspěvek pro Sokol Svatý Kopeček- KMČ Svatý Kopeček schválila na základě 

žádosti příspěvek ve výši 3000,- Kč na akci „Vskok do nového školního roku“ pořádanou 
Sokolem Sv. Kopeček.                                                                        Hlasování: pro 6 ze 6 
 

● Oprava opěrné zdi u hospice – informujeme obyvatele Svatého Kopečka, že v září 

bude zahájena oprava opěrné zdi u hospice na Svatém Kopečku.  Akce je realizovaná 
v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2017. 
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● Chodníky na ulici Dvorského – pokračuje projektová příprava k realizaci 

chodníků na ulici Dvorského- příjezd na Svatý Kopeček.  
KMČ zařadila realizaci těchto chodníků do plánu investic (realizace) na rok 2018 jako 
prioritu č. 1. 
 

● Opravy z rozpočtu KMČ- v rámci rozpočtu na opravy byly schváleny a 

zrealizovány následující opravy: 
 
- realizace nových obrubníků u hospice 
- ulice Křičkova- realizace kanalizační vpusti, snížení vpusti, oprava propadlé 
části komunikace a realizace obrubníků v křižovatkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Závěr 
 
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:30 hod. 

 
 
 
 
 
Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční  
dne 2.10.2017 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou. 

 
 

 
 
 
                                                            

Zapsal a schválil: František Prášil 
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Příloha č.1 

 
 

Souhrn požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
ze dne 7.8.2017 

 
 

● Připomínky a požadavky hostů: 

 
2) problematika neoprávněného vjezdu a parkování návštěvníků Sv. Kopečka v lokalitě 

Sadového náměstí (v zákazech vjezdu, zelená plocha). 
KMČ dlouhodobě žádá a bude i nadále žádat o větší dohled nad dodržováním dopravních 
předpisů na Svatém Kopečku (zákazy vjezdu, parkování v lese apod.).  
Obyvatele Sv. Kopečka chceme požádat, aby v těchto případech volali Městskou policii 
Olomouc (tel.:156) a ta danou situaci řešila na místě. 

 
3) problematika údržby zelených ploch na Sadovém náměstí (sečení trávy, úklid a údržba 

ploch) – KMČ prověří u TSMO. 

 
4) stížnost na ohňostroje- projednáme na OVVI. 
 
5) zastávka U Macků- upozorňují na nevhodné umístění zastávky „U Macků“, která je 

umístěna v komunikaci a dochází zde k rizikovým situacím. KMČ tuto problematiku řeší již 
několik let. Na stavbu nové zastávky je již stavební povolení, KMČ zařazuje tuto realizaci do 
plánu investic také již několik let, ale stále marně. 
I v této záležitosti budeme dále jednat s smOl o výstavbě nové zastávky. 
 
 

● Linka č. 111 na Svatý Kopeček- KMČ Svatý Kopeček byla na základě tiskové 

zprávy DPMO informována o zrušení provozu linky č. 111 v tomto roce a to 
od 4.9.2017. Linka č. 111 měla jezdit podle jízdního řádu až do konce září. 
Žádáme tímto DPMO a Odbor správy městských komunikací a MHD aby pří projednávání 
změn týkající se linek č. 11 a 111 byli přizvání zástupci KMČ Svatý Kopeček. 
Upozorňujeme, že omezení provozu linek na Svatý Kopeček způsobí navýšení počtu 
automobilové dopravy, která je již v tuto chvíli za hranicí únosnosti.  
Dále připomínáme, že omezení autobusové dopravy na Svatý Kopeček je v rozporu 
se schválenou studií „Parkování na Svatém Kopečku“, která mimo jiné zmiňuje navýšení 
kapacity MHD.  
 
 

 
 
● Zídka u zastávky – KMČ opětovně urguje havarijní stav zídky u 
zastávky Svatý Kopeček – Bazilika směr Olomouc. Hrozí zřícení zídky, 
Žádáme urgentně o opravu.  
 
!!!Technický stav zídky se stále zhoršuje!!!!  
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Příloha č.2 
 
 
Vážený pan  

František Prášil,  

předseda Komise místní části Olomouc-Svatý Kopeček 

 

 

 

                                                                                               Sv. Kopeček 29. srpna 2017 

 

 

Věc: Poznámky k zápisu ze zasedání KMČ Olomouc-Sv. Kopeček ze dne 7. srpna 2017 

 

 

     Vážený pane předsedo,  

 

byl nám mailem doručen zápis, ke kterému máme vzhledem k nepochopení našich návrhů 

připomínky. Uvádíme je za každým bodem. 

 

     I. Osazení nových laviček na hřbitovech - tuto agendu jsme již začali řešit, viz zápis 

z červnového zasedání KMČ. Měly by být osazeny dvě lavičky, jedna na novém hřbitovu u 

hydrantu a druhá na starém hřbitovu. 

     Věděly jsme, že osazení laviček se již řeší, naopak jsme podaly informaci, že lavičky budou 

dodány a kde budou instalovány, jak jsme zjistily na správě hřbitovů. Ze zápisu vyplývá, že 

jsme nebyly informovány a že komise osazení laviček oznamuje.  

 

     II. Zastávka ZOO směr Olomouc – upozorňují na špatný stav zastávky a navrhují umístit 

informační tabuli o Svatém Kopečku či osazení truhlíky s květinami; KMČ se shodla na tom, 

že je potřeba vybudovat zastávku zcela novou viz minulé zápisy, která by vyhovovala 

kapacitně i vzhledově. Krátkodobě se pokusíme zajistit drobné opravy, vylíčení a osazení 

většího odpadkového koše. 

     Krátkodobé okrášlení truhlíky, umístění informační tabule a opravu stávající budovy jsme 

navrhovaly jen jako okamžité řešení, zároveň jsme požadovaly zastávku, tj. její budovu, nově 

postavit, a to v takovém provedení, aby odpovídala vážnosti místa, tj. Sv. Kopečka jako obce 

s dlouholetou poutní, lázeňskou (!) a turistickou tradicí. To, že vybudování nové zastávky je 

v plánu, je nám známo. Ale není nám jasné, proč schválení trvá celá léta, jak vyplývá ze 

zápisu. Požadovaly jsme vysvětlení, na kterém trváme. 

     Pozn.: Při přípravných pracích je třeba zjistit, na jakém pozemku se stávající budova 

zastávky nachází. Byly jsme upozorněny na to, že patrně částečně na soukromém.  

 

III. Stížnost na nedostatek veřejných WC na parkovištích (les je zaneřáděný) – KMČ 

žádá již několik let o osazení WC alespoň na parkovišti na Fojtství, stále bez úspěchu. 

     Podle nás je stížnost nanejvýš oprávněná, les se stal náhradním prostorem za chybějící 

mobilní záchodky. Proč KMČ žádá jen o jedno WC? Proč nežádá o mobilní WC na každé 

parkoviště? A proč stále bez úspěchu, v čem tedy je problém? Doporučujeme osobně na 

konkrétních místech (tj. všech parkovištích) dojednat jejich umístění s kompetentním 

úředníkem či vedoucím pracovníkem, který bude za realizaci, tj. dodání (a provoz) WC ručit. 

Anonymní jednání s úřady, jak je vidět, nevede nikam. Pokud se problém řeší léta, spíše to 

ukazuje na to, že se neřeší. Jsme přesvědčeny o tom, že stávající situace netěší nejen 
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obyvatele, ale překvapuje i návštěvníky. 

 

IV. Je potřeba obnovit směrovou cedulku na WC na Sadovém náměstí – dáme do 

požadavků. 

     Cedulky jsou tam minimálně dvě, jsou ohnuté, nečitelné a zatlučené hřebíkem do stromu(!). 

Svou funkci neplní, nechápeme, proč tam následujících 20 dnů ještě jsou. Snad jen proto, aby 

reprezentovaly Sv. Kopeček, od čehož se distancujeme. 

 

V. Darwinova ulice – reklamní cedule Lachovy cukrárny je špatně připevněná na sloupu 

veřejného osvětlení – ověříme. 

     Upozornění bylo míněno následovně: tabule je stará, nečitelná a ohnutá, neplní svou 

funkci, bylo by lépe požádat inzerující firmu o odstranění či obnovení.  

 

VI. Zlomená vrba u horního rybníka – část koruny stromu se složila do rybníka. KMČ 

bude řešit přes paní Brázdovou, majetkoprávní odbor – žádost o prověření stavu zeleně a 

pročištění rybníka, včetně úvahy nad možným osazením nových stromů kolem cesty k 

rybníku. Zajistí p. Ambrož. 

     Špatně pochopeno či vůbec nepochopeno. Vrba potřebuje prořezat, snad to byl pan 

Ambrož, který okamžitě reagoval s tím, že stromy je třeba skácet. Znovu upozorňujeme na 

nutnou údržbu stromů a jejich ochranu před zbytečným kácením. Mnoho lidí vnímá krásu 

rybníka a jeho okolí, která je ostatně zachycena i na Řehákových obrazech, jako výjimečnou.  

Žádáme tedy o neunáhlené jednání. Nebylo z naší strany požadováno „osazení(!) nových 

stromů kolem cesty k rybníku“, ale doplnit jejich stav o jeden či dva kolem plotu hřbitova 

směrem k rybníku, tedy „vysázení“. Ale protože tam musí být místo na kontejner, bereme tuto 

část připomínky zpět.   

 

VII. Upozornění na nedodržování nočního klidu u příležitosti víkendových akcí/svateb 

konajících se na Svatém Kopečku. Prosíme občany v tomto se obracet po 22 hodině přímo na 

provozovatele a na MPO. Bohužel s hlukem během dne se z naší strany nedá prakticky dělat 

nic. 

     Ze závěru KMČ vyplývá, že se tímto problémem nechce zabývat. Nejde jen o nedodržování 

nočního klidu, ale i klidu během dne a rovněž nejde jen o víkendové akce. Každý obyvatel má 

nárok na to, aby ho druhý nadměrným hlukem nerušil. Není možné, aby zdejší obyvatelé trpěli 

tím, že si na Sv. Kopeček někdo přijede „vyhodit z kopýtka“ a že druhý za to má tržbu. 

Navrhovaly jsme, aby KMČ pro začátek dopisem požádala všechny provozovatele pohostinství 

apod. zařízení, aby své hosty upozornili na to, že se na Sv. Kopečku vyžaduje ve všech 

směrech ohleduplné chování. Tj. nejen směrem k obyvatelům, ale i ke zvířatům v lese a 

v ZOO. Dalším krokem by mělo být odeslání návrhu radě města Olomouce na vyhlášku 

zabývající se tímto problémem. Jistě se najde v jiných obcích dost inspirace pro řešení. 

Rozhodně odmítáme, aby si obyvatelé tento problém řešili sami. Někteří o to samozřejmě 

snaží, což ovšem nemá žádnou váhu, jak nakonec bylo i ze strany komise na jednání 

naznačeno.  

 

VIII. Upozornění na přerůstající keře na křižovatce Darwinova/Radíkovská – KMČ 

upozorní TSMO na nutnou údržbu  

     Tomuto kroku by mělo předcházet zjištění, komu keře patří. Pokud rostou na pozemku 

obce, pak je to v pořádku. Keře každým rokem více zabraňují výhledu do křižovatky, úroveň, 

na jakou se stříhaly naposledy asi před pěti lety, je na nich zřetelná.   

 

IX. Místní rozhlas – upozornění na nevhodnost melodií, dámy prosí o zařazení českých 
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melodií a regulaci amplionů, někde jsou tři na sloupu, někde zcela chybí. KMČ připomíná, že 

se po celé Olomouci chystá digitalizace rozhlasové sítě vč. osazení nových amplionů. Nevíme 

ale zatím, kdy začnou práce na nové síti. 

     Melodie (chorvatské?) vysílané před informacemi občanům považujeme za velmi 

nevhodné. Náš národ má dostatek písní a melodií, které by tuto cizí nahradily, ovšem za 

podmínky, že bude dodržen zákon určující jistou částku, která se za vysílání proplácí autorům 

(hudby, textu apod.). Je třeba zjistit, co je možné vysílat a za jakou cenu, a co nikoliv. J. 

Krejčová dále žádá regulaci zvuku na nižší hladinu a omezení počtu tlampačů (ze tří na 

jeden), pokud by se nedal obecní rozhlas vůbec zrušit. Informaci o chystané digitalizaci vítá. 

     Pozn.: Oslovení „dámy“je nevhodné. V úřední listině, kterou zápis z jednání komise je, by 

bylo vhodnější uvést „paní Krejčová“ či „paní Černá.  

 

X. Připomínky k Ročence – zda by mohla obsahovat přivítání nových občanů, svatby, 

narození apod. 

     Vycházely jsme ze zvyklostí tradičních obecních kronik, kdy se takové údaje každoročně 

zapisovaly. Protože obecní kronika se nevede, považovaly jsme za správné, aby se tyto údaje 

zveřejňovaly v Ročence. Jde tedy o oznámení přistěhování či odstěhování občanů, jejich 

sňatky, narození a úmrtí.  

 

     V zápise nestojí nic o přednesení našeho požadavku na možnost kopírování či digitálního 

tisku pro zdejší obyvatele, tj. nalezení vhodného prostoru pro takovou službu a jejího 

poskytovatele.  

 

     Děkujeme zástupcům KMČ Svatý Kopeček za vyslechnutí našich připomínek. Vážíme si 

práce komise, ale protože zápis ze schůze, které jsme se zúčastnily, nemůžeme vnímat jako 

přinejmenším dobře pochopený, žádáme, aby byl tento okomentovaný zápis odeslán stálým 

adresátům stejnou cestou, tj. mailovou poštou a vyvěšen na úřední tabuli. Děkujeme za 

pochopení.  

 

                                                                                         

 

                                                                                              Jana Krejčová  a Dagmar Černá 
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