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

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK
ze dne 5.3.2018
I.

Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.

II.

Prezence členů KMČ

Přítomni:

Mgr. Dvorská Prekop Hana, Ing. Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav,
Prášil František ml., Valuš Stanislav, Zvěř Evžen.

Nepřítomni: Ambrož Radek.
Hosté:

III.

Jana Krejčová, Dagmar Černá

Schválení minulého zápisu

Bez připomínek.

Jubilanti v únoru
V únoru oslavili své životní jubileum paní Anna Povýšilová, Marie Vláčilová,
Božena Veselá a pan Stanislav Zink. Gratulujeme.

IV.

Projednávané body

● Hosté – Paní Dagmar Černá se opakovaně zasazuje o to, aby byla parkoviště na Svatém
Kopečku osazena mobilními WC, což jí bylo v loňském roce ze strany TSMO přislíbeno.
Bohužel v lednu jí na opakovaný dotaz pan ředitel TSMO, Bc. Miroslav Petřík odpověděl, že
na osazení mobilních WC v letošním roce nedojde. KMČ dlouhodobě požaduje umístění
toalet na parkovištích a jsme rádi a děkujeme za aktivitu paní Černé v této věci a společně
budeme usilovat o vyřešení této problematiky.
Paní Černá dále vznesla dotaz na opravu zastávky MHD U ZOO směr Olomouc.
Ing. Svatopluk Kukla z Oddělení majetkové správy komunikací zaslal dopis, ve kterém
informuje, že dojde k zvětšení nástupní plochy vzhledem k užití zastávky klubovými
autobusy, bezbariérové úpravě nástupiště a k zřízení zcela nového přístřešku zastávky vč.
mobiliáře.
V současné době se připravuje studie proveditelnosti. O dalším postupu budeme informovat.
Paní Černá taktéž upozorňuje na zlomenou vrbu na zastávce Svatý Kopeček – ZOO směr
Lošov/Radíkov. Vrba byla poškozená vichřicí, bude vykácena a následně vysazená nová.
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Paní Jana Krejčová připravuje k vydání publikaci zabývající se pohřebišti na Sv. Kopečku
a osobami, které zde zemřely, jsou pochovány, nebo jejichž osud je se Sv. Kopečkem
nějakým způsobem svázán. Obrací se proto opakovaně na obyvatele Sv. Kopečka s prosbou
o zapůjčení fotografií se záběry z pohřebních obřadů, příp. starší fotografie hřbitovů apod.,
které by s laskavým svolením majitelů mohly být publikovány - telefon na paní Krejčovou je:
776 796 886.
Paní Krejčová publikovala článek Italové na Sv. Kopečku v období první světové války. Kdo
má zájem, může si článek přečíst - najdete jej na stránce Komise zde:

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek
Paní Krejčová dále upozorňuje na přerostlé keře v křižovatce Darwinova/Radíkovská,
které brání ve výhledu aut vyjíždějících na hlavní silnici. Tuto skutečnost jsme již hlásili
TSMO, budeme urgovat nápravu stavu. Prosí také o revizi směrových cedulek k veřejnému
WC na Kopečku a k opravě cedulí na veřejném osvětlení - ulice Darwinova. Prověříme stav.

● Majetkoprávní vyjádření- KMČ Svatý Kopeček projednala a odhlasovala na svém
pravidelném jednání dne 5.3.2018 žádost o sdělení stanoviska k nájmu nebo prodeji
nemovitých věcí ve vlastnictví smOl. Na základě výzvy odboru majetkoprávního žádá
p. Karel Chlumecký o pronájem pozemku p.č. 578 v k.ú. Svatý Kopeček k využití pro zázemí
k domu č. p. 107.
KMČ Svatý Kopeček s předloženou žádostí o pronájem nebo prodej souhlasí za
předpokladu, že ani v jednom případě nedojde k rozporu s územním plánem dané lokality.
KMČ dále upozorňuje, že část předmětného pozemku p.č. 578 k.ú. Sv. Kopeček
souvisí s připravovaným projektem výstavby chodníku na Dvorského ulici
(investor- smOl.-odbor investic), je již vydáno územní rozhodnutí a je schválena jeho
realizace v letošním roce. Tento pozemek dále souvisí i s projektem Arcibiskupských
lesů - Dvorského 235/19. Žádáme tímto majetkoprávní odbor o součinnost s odborem
investic, aby pronájmem nebo případným prodejem předmětného pozemku nedošlo
k odložení nebo ohrožení realizace výstavby chodníku na Dvorského ulici.
Hlasování: počet přítomných členů KMČ: 6. Pro:6

● Prodejna potravin na Svatém Kopečku - Rada města Olomouce na svém jednání
konaném dne 13. 3. 2018 schválila nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře
154,38 m2 v 1. NP budovy č. p. 7, obč. vyb, Sadové náměstí č. o. 26, která je součástí
pozemku parc. č. st. 234 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc
třetímu zájemci v pořadí v realizovaném výběru obálkovou metodou s následnou aukcí, a to
za účelem provozování prodejny potravin. Druhý zájemce v pořadí o nájem, za ním
v obálkové metodě nabídnuté nájemné, neměl zájem.
KMČ doufá, že prodejna potravin bude otevřena v průběhu měsíce dubna.

Děkujeme tímto panu Janu Lachovi za provozování prodejny potravin v uplynulých
letech a přejme si, aby nový nájemce prodejnu provozoval co nejdéle.
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● Zídka u zastávky Svatý Kopeček – bazilika – vyjádření KMČ Svatý Kopeček
k opravě zídky vedle autobusové zastávky bazilika-směr Olomouc (v příloze).

● Plánované přemístění zastávky Bazilika – prioritou Komise do dalších období je
přemístit nyní nebezpečně umístěnou zastávku níže do míst stávající požární zbrojnice.
Pozemky ke stavbě jsou odkoupené, je vydáno stavební povolení, jen je potřeba v projektu
zvětšit záliv pro kloubový autobus, který nově jezdí na Svatý Kopeček přes letní sezonu. Tuto
investiční akci chce opět KMČ zařadit do plánu investic na rok 2019 tak, aby se letos zvládla
dodat projektová dokumentace.

● Noční klid – na posledním jednání Rady města Olomouce byly schváleny výjimky k
akcím zasahující do nočního klidu v roce 2018 dle akcí nahlášených komisemi městských
částí. Nově byl ale zkrácen čas akcí pouze do půlnoci (!), nikoliv do 02:00, jak bylo
schváleno v minulém roce. V centru města se tak mohou konat kulturní akce i bez omezení,
ale v okrajových částech pouze do půlnoci!!!
Proti rozhodnutí se odvoláme, na Sv. Kopečku by toto rozhodnutí mělo likvidační účinek
nejen na konání hodové zábavy, ale i na plánované promítání letního kina, jehož ukončení
před půlnocí vzhledem k letnímu času nemůžeme garantovat.

● Schůzka předsedů komisí Sv. Kopeček, Radíkov, Lošov a Droždín – na
schůzce předsedové debatovali o problematice Východní tangenty.
Upozorňujeme, že jsme nebyli přizváni k žádnému jednání kolem dění k tangentě, i když
jsme o to několikrát žádali. Nemáme ani žádné nové informace ohledně přerušení spojnice
mezi Sv. Kopečkem a Olomoucí.
Předsedové se shodli také na tom, že je potřeba jinak komunikovat s členy komisí
okrajových částí města - často nejsme informováni o dění v částech, které plánuje město např. o prořezech zeleně či o sázení nových stromů a dozvídáme se to zpětně od obyvatel.
Navrhujeme také podzimní zařazení bio sběrné soboty do plánu akcí v okrajových částech
města.

● Horní rybník – byl proveden ořez vrb a další zeleně poškozené podzimní vichřicí.
● Oprava povrchu ulice K Hájence – odeslali jsme požadavek na opravu povrchu ulice
K Hájence z rozpočtu KMČ na rok 2018.

● Parkovací a navigační systém na Svatém Kopečku – v současné době se
připravuje dokumentace k územnímu rozhodnutí k vybudování parkovacího a navigačního
systému na Svatém Kopečku.

● Ořez stromů na hřišti – v březnu dojde k prořezání suchých větví na stromech na
území fotbalového hřiště.
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V.

Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

Viz. Příloha

VI.

Závěr

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:50 hod

Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční
dne 9.4.2018 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou.

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

Vyjádření KMČ Svatý Kopeček k opravě zídky u zastávky MHD.
KMČ dlouhodobě upozorňuje na špatný technický stav zídky, která je součástí pozemku
p. č. 237/1 v k.ú. Svatý Kopeček ve vlastnictví smOl. a je ve správě SNO a.s.
Zídka se nachází na hranici pozemku ve spodní části od Dvorského ulice
(vedle zastávky MHD bazilika –směr Olomouc).
Jedná se o zděnou kamennou opěrnou zídku s navazujícími cihelnými sloupky, mezi kterými
je dřevěný laťkový plot. Její technický stav se neustále zhoršuje - vypadávají kameny
a cihelné sloupky se naklánějí.
Na základě společného jednání uskutečněného dne 5.3. 2018 za účasti náměstka smOl.
Mgr. Žáčka, ředitele SNO a.s. Ing. Zelenky a předsedy KMČ Svatý Kopeček p. Prášila,
byla KMČ Svatý Kopeček požádána o zaslání vyjádření ke způsobu opravy předmětné zídky
a to ve variantách betonová náhrada stávající zídky nebo komplexní oprava v původním
provedení, případně jiné řešení.
KMČ Svatý Kopeček oceňuje snahu smOl. řešit opravu zídky.
Komise se na svém pravidelném jednání shodla na tom, že oprava by měla být provedena
jako komplexní rekonstrukce v původním vzhledu.
Názor KMČ vychází z faktu, že umístění zídky je v centrální části Svatého Kopečka,
která je exponovaná a hojně užívaná nejen obyvateli, ale i návštěvníky jako jedno
z nejnavštěvovanějších míst Olomouckého kraje.
Podle toho by mělo být s centrem Sv. Kopečka a jeho vzhledem i zacházeno.
Jako příklad opravy uvádíme rekonstrukci zídky u Hospicu, která byla provedena
v minulém roce a dá se označit za vydařenou.
KMČ je samozřejmě připravena spolupracovat na přípravě dané opravy.
Připomínáme, že technický stav zídky se neustále zhoršuje, a proto by bylo vhodné (nutné)
do doby než dojde k vlastní opravě zídku (sloupky) provizorně zajistit proti pádu na přilehlý
chodník.

Projednáno na pravidelné schůzi KMČ Svatý Kopeček dne 5.3.2018

S pozdravem
František Prášil
KMČ Svatý Kopeček
Tel.: 736 729 767

●
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