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

 

Zápis ze dne 2.10.2017 Strana 1 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 6.11.2017 
 

 

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

 

II. Prezence členů KMČ 
 
 
Přítomni:       Ambrož Radek, Mgr. Dvorská Prekop Hana, Jeřábek Stanislav,  

                        Prášil František ml., Valuš Stanislav, Zvěř Evžen. 
                         
 

Nepřítomni:  Ing. Černý Stanislav. 
 

 
 
 

III. Schválení minulého zápisu  
 
Bez připomínek. 

 

 
 
Jubilanti v říjnu 

 
V říjnu oslavili své životní jubileum paní Miroslava Lenertová, Marie Lachová, Helena 
Štraitová a pan Svatoslav Štrait. Gratulujeme. 
  
 
 
 

IV. Projednávané body 
 
 
 ● Posilová linka 111 na Svatý Kopeček v roce 2018 – dle oznámení DPMO bude 

linka č. 111 v příštím roce provozována v pracovní dny pouze od 30. 4. do 29. 6., ve dnech 
pracovního klidu od 28. 4. do 2. 9. 2018. KMČ Svatý Kopeček žádala o to, abychom byli 
přizváni k jednání mezi DPMO a zástupci města Olomouce ohledně provozování linek 11 a 
111. Marně. Nesouhlasíme s omezením provozu linky 111, naopak žádáme o její rozšíření.  
Připomínáme, že omezení posilové linky č. 111 je v rozporu se schválenou studií „Parkování 
na Svatém Kopečku“ v které je navrhnuto posílení MHD.  
Toto omezení způsobí další problémy s parkováním v naší městské části.  
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● Rybníky na Svatém Kopečku: 

 
– spodní rybník – dokončuje se oprava stavidla. Oprava protilehlého břehu je hotová, 

byl položen panel pod nátokem do rybníka, provedlo se i částečné odbahnění rybníka.   
Na vrchní části stavidla je z bezpečnostních důvodů umístěna krycí mříž. 
 

– horní rybník – bohužel, vrby byly nedávnou vichřicí velmi poničeny.  

V pátek 3. listopadu se uskutečnila schůzka ohledně škod na dřevinách přímo na místě      
se zástupci Oddělení životního prostředí, KMČ a obyvatele Svatého Kopečka pana Řeháka.   
Na základě schůzky bylo společně dohodnuto, že prvně budou odstraněny popadané kmeny 
a větve, nalomené větve budou odstraněny a následně dojde k odbornému prořezu (únor, 
březen 2018). 
 

● Kácení třešní v ulici Holubova – první týden v listopadu bylo provedeno kácení  

několika třešní na ulici Holubova. O tomto zásahu do zeleně nebyla KMČ předem 
informována. Dle informací z Odboru životního prostředí bylo provedeno vykácení třešní       
v rámci akce „trafačka“ (ČEZ). Nově by mělo být vysazeno v ulici Holubova 6 nových stromů 
– javorů babyk. Členové KMČ navrhují místo těchto stromů opětovně osadit třešně.  
KMČ Svatý Kopeček žádá Odbor ŽP o včasné informování o plánovaných aktivitách na 
Svatém Kopečku (výsadba a další). Pokud bude mít kdokoliv z obyvatel Holubovy ulice         
k další výsadbě dotazy, kontaktujte prosím Odbor životního prostředí. 
 

● Realizace projektu „Zóna 30“ Křičkova – Radíkovská – U Ovčačky – započaly  

práce na výstavbě zpomalovacích prahů a vybudování zóny s dopravním omezením ve 
zmíněném území dle schváleného projektu. V rámci projektu bude vybudován spojovací 
chodník mezi zastávkou MHD a ulicí U Ovčačky a dále zde bude nově zřízeno stanoviště na 
tříděný odpad. 
 

● Poškozený box na elektroodpad – informujeme o opětovném poničení sběrného  

boxu na elektroodpad na stanovišti parkoviště u Fojtství. Členové KMČ navrhují umístit tento 
box blíže ke komunikaci Radíkovská z důvodu lepší viditelnosti boxu. Událost byla nahlášena 
provozovateli sběru elektroodpadů. 

 
● Skládací lavice a stoly (pivní sety) -  KMČ Svatý Kopeček odsouhlasila nákup 

skládacích lavic a stolů pro potřeby venkovních akcí pořádaných KMČ či 
svatokopeckými spolky. Do konce roku budou zakoupeny 3 sady tzv. pivních setů v celkové 

hodnotě 5970,-Kč. Tímto bude rozpočet KMČ pro rok 2017 plně vyčerpán. 
KMČ Svatý Kopeček plánuje pořídit další „pivní sety“ v roce 2018. 
 
                                                                                                               Hlasování: Pro 6 ze 6.       
       

● Příprava ročenky 2017 – již započaly přípravy na ročence pro letošní rok, případní  

zájemci mohou své podněty/články zasílat na emailovou adresu 
předsedy KMČ: prasilsvatykopecek@seznam.cz. 
 

● Ukončení provozu prodejny potravin na Svatém Kopečku – dne 25. listopadu 

ukončí činnost prodejna potravin na Svatém Kopečku. Celá budova, kde se prodejna 
nachází, je ve správě SNO a.s. KMČ samozřejmě podpoří ty zájemce, kteří budou mít zájem 
prodejnu potravin na Svatém Kopečku i nadále provozovat.  
O celou věc se budeme zajímat a jsme připraveni spolupracovat. 
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● Dopis (žádost) předsedům od OKR – vedoucím komisí městských částí byl  

odeslán dopis z Odboru koncepce a rozvoje ve věci některých opakujících se požadavků na 
dopravní značení. Hlavním sdělením dopisu je to, že Odboru nemáme posílat žádosti na 
případné snížení nejvyšší povolené rychlosti v obci, jakož i požadavky na umístění 
dopravního značení B1 – zákaz vjezdu všech vozidel nebo B11 – zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E 13 „mimo dopravní obsluhu“. Upozorňují 
také, že narůstá počet vozidel sloužících individuální automobilové dopravě a dochází          
k deficitu parkovacích stání oproti jejich reálné potřebě. Dle OKR není vhodné, aby               
z hlediska potřeb parkování byli jakkoliv zvýhodňováni vlastníci sousedních nemovitostí 
podél dotčených místních komunikací oproti jiným uživatelům těchto komunikací a 
především rozhodně není možné akceptovat jakékoliv úvahy občanů v tom smyslu, že na 
stání vozidla před místem trvalého bydliště na veřejné komunikaci má vlastník sousední 
nemovitosti větší právní nárok než kdokoliv jiný. Veřejné komunikace totiž slouží všem jejich 
uživatelům a nikdo nemá ze zákona právní nárok na to, aby byl v případě parkování svého 
vozidla zvýhodněn. 
Členové KMČ berou tuto žádost na vědomí, ale rozhodně budeme vždy případné požadavky 
občanů posuzovat, nikoli hned odmítat a i nadále je budeme předkládat k posouzení na 
odbory magistrátu, vzhledem k velkému zatížení naší městské části motoristy (návštěvníky). 

 
 
 
 
    

 
V. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 

 
Viz. příloha. 

 
 
VI. Závěr 
 
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:56 hod 
 
 

 
Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční  
dne 4.12.2017 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou. 

 
 

 
 
 
                                                            

Zapsala: Hanka P. Dvorská 
                                                       Upravil a schválil: František Prášil 
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Příloha: 

 
 

Souhrn požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 
 
 

● Posilová linka 111 na Svatý Kopeček v roce 2018 – dle oznámení DPMO bude 

linka č. 111 v příštím roce provozována v pracovní dny pouze od 30. 4. do 29. 6., ve dnech 
pracovního klidu od 28. 4. do 2. 9. 2018. KMČ Svatý Kopeček několikrát žádala o to, 
abychom byli přizváni k jednání mezi DPMO a zástupci města Olomouce ohledně 
provozování linek 11 a 111. Marně. Nesouhlasíme s omezením provozu linky 111, naopak 
žádáme o její rozšíření.  
Připomínáme, že omezení posilové linky č. 111 je v rozporu se schválenou studií „Parkování 
na Svatém Kopečku“ v které je navrhnuto posílení MHD.  
Toto omezení způsobí další problémy s parkováním v naší městské části.  
 
 

 
● 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!!!!  
 

 

 

 

 


