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 2.7.2018
I.

Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 19:00 hodin.

II.

Prezence členů KMČ

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

Hosté:

III.

občané Svatého Kopečka, zástupci Charity Olomouc, Domova sv. Anežky,
řádové sestry z Norbertina a zástupce MP Olomouc.

Schválení minulého zápisu

Bez připomínek.

Jubilanti v červnu
V červnu oslavili své životní jubileum paní Marie Černá, pan Josef Doložílek

a Stanislav Hruška. Gratulujeme.

IV.

Projednávané body

● Hosté - obyvatelé Svatého Kopečka, zástupci Charity Olomouc,
Domova sv. Anežky, sestry premonstrátky a MP Olomouc
Po mnohých stížnostech obyvatel na zvyšující se počet bezdomovců na Svatém
Kopečku a problémy, které způsobují nejen na území Sadového nám., se KMČ
rozhodla svolat veřejné projednání se zástupci Domova sv. Anežky, jež sídlí v areálu
Norbertina. Jednání se účastnil i zástupce MPO.
Naše pozvání na debatu bohužel nevyužil žádný ze zástupců města.

Shrnutí - ze strany Charity i zástupců města a kraje jsme byli jako komise
postaveni před hotovou věc, že na Svatém Kopečku vznikne Domov sv. Anežky,
který bude pečovat o staré a nemohoucí bezdomovce, kteří ani nebudou vycházet z
areálu domova a pokud ano, pak v doprovodu pečovatele.
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Pokud by vznikly problémy týkající se klientů domova, byli jsme ujištěni, že je bude
Charita řešit.
Stalo se to, co mnozí členové komise i obyvatelé čekali.
Za klienty domova začali přijíždět další bezdomovci z okolí, kteří se na Svatém
Kopečku usadili na několika místech (les při cestě do Lošova, Adamovka, zahrada
před Kostelem, zbytek po kulturním domu, bytovky apod.).
Tito nejen, že znečišťují Svatý Kopeček a jeho okolí, ale přes den se sdružují na
území Sadového náměstí, pokřikují na návštěvníky i obyvatele a žebrají.
Často jsou podnapilí a Sadové náměstí znečišťují. To se týká i klientů domova, po
kterých místní obyvatelé uklízejí pleny apod. Znepříjemňují tak život nejen
obyvatelům, ale i návštěvníkům a díky nim také ubývá tržeb místním podnikatelům,
kterých již v území pod boudkami mnoho nezbylo.
Musíme také zmínit, že se mnohdy pokoušejí dostat do objektů na Svatém Kopečku,
zkoušejí, které dveře či okna nejsou uzavřeny.
Proto KMČ svolalo veřejnou schůzi, kde byla výše jmenovaná problematika
diskutována občany, v místy i vyostřené debatě.
Dle informací Charity má domov 30 míst, nyní je obsazen 27mi klienty.
Zvýšila se i frekvence výjezdů záchranné služby s tím, že je volána v drtivé většině
případů k úrazům bezdomovců způsobeným alkoholem.
Byli jsme ujištěni paní ředitelkou Charity, že bude situaci monitorovat.
Na základě uskutečněné veřejné schůze KMČ Svatý Kopeček dne 2.7.2018 na
Detašovaném pracovišti (nad poštou) ve věci stížností obyvatel na provoz Domova
sv. Anežky informujeme obyvatele, že byly ze strany Charity Olomouc poskytnuty
kontakty, na které můžete posílat své stížnosti spojené s provozem Domova sv.
Anežky.
Své podněty, stížnosti či fotografie prosím zasílejte na email:

anezka@olomouc.charita.cz
případně můžete volat na mobil služby v zařízení Domova sv. Anežky:

735 740 246
Můžete samozřejmě kontaktovat KMČ Svatý Kopeček, Městskou policii Olomouc
nebo Policii ČR.
KMČ Svatý Kopeček byla dále informována, že na území Svatého Kopečka se
budou pohybovat terénní pracovníci Charity, kteří budou celou situaci sledovat,
řešit a spolupracovat s MPO a KMČ Svatý Kopeček.
O dalším vývoji a postupu Vás budeme informovat.

KMČ Svatý Kopeček děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili
veřejného projednání této problematiky, za vznesené připomínky a
za budoucí spolupráci.
Celou situaci a vývoj budeme i nadále sledovat a případně činit další
kroky
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● Obecně závazná vyhláška o pití alkoholu na území města Olomouce
Vzhledem k výše projednávané problematice prověří KMČ možnost, aby byla do
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a
žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce, jmenovitě
doplněna tato území na Svatém Kopečku: Sadové náměstí (s výjimkou zahrádek
cukráren a občerstvení), Návrší Jana Pavla II. a vyhlídkové místo před Wolkerovou
vilou “Ferďák”.
Policisté by tak dostali do rukou účinný nástroj na bránění veřejného pořádku na
Svatém Kopečku.
Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Pro 7.

● Východní tangenta - petice
Rada města Olomouce bude jednat 18.7., kde jí bude předána petice, kterou jste
měli možnost podepsat na poště, v Restauraci U Macků a U Máci.
Za všechny podpisy děkujeme a o dalším vývoji situace vás budeme informovat.

● Louka pod parkovištěm u ZOO
V minulých dnech vyšel v Olomouckém Deníku článek o soukromém záměru koupit
louku pod parkovištěm u ZOO a zřídit na ní parkoviště s dětskými prolézačkami.
O této situaci jsme informovali už v minulém zápisu, kdy se nás obrátila PaedDr.
Olga Němcová.
Ptali jsme se na tento záměr na Odboru koncepce a rozvoje, kde nám bylo sděleno,
že o ničem neví. Pozemek je ve vlastnictví Českomoravské provincie Kongregace
sester premonstrátek, které jej prodat chtějí.
ZOO ale pozemek odkoupit nechce, vzhledem k ceně.
KMČ Svatý Kopeček je proti případnému zřízení parkoviště. Šlo by o nekoncepční
krok vzhledem k hotové studii o Parkování na Svatém Kopečku, ve které je
parkování plánováno ještě před příjezdem do obce.

● Rodák Karel Svolinský
Emailem se na členy KMČ obrátil pan Josef Majer s tím, že je škoda, že nemá na
kramářské boudce č. 14 pamětní desku rodák Karel Svolinský. KMČ si samozřejmě
váží slavných rodáků, před časem jsme podali podnět na Infocentrum, zda by
nemohli na Svatém Kopečku osadit informační tabule s historií místa a slavnými
rodáky. Pokusíme se požadavek připomenout zástupcům Odboru vnějších vztahů a
informací, oddělení informační centrum Olomouc. Podnět s pamětní deskou můžeme
předat kulturní komisi města, boudky jsou však v soukromém vlastnictví, takže
rozhodnutí o případném osazení desky je nutné konzultovat s majiteli nemovitostí.

● Smuteční a jiná oznámení
Bylo zvykem dávat smuteční a jiná oznámení za výlohu potravin na Svatém
Kopečku. To vzhledem k novému rozmístění regálů v obchodě není možné.
Nepovažujeme současné řešení s lepením smutečních oznámení na dveře prodejny
jako šťastné. Proto vyčleníme část městské informační vitríny před samoobsluhou
právě na smuteční oznámení.
S žádostí o vyvěšení můžete kontaktovat kteréhokoliv z členů KMČ buď osobně,
nebo volejte předsedovi KMČ, Františku Prášilovi: 736 729 767 nebo na email.:
prasilsvatykopecek@seznam.cz.
Zápis ze dne 2.7.2018

Strana 3

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

● Žádost o finanční příspěvek
KMČ Svatý Kopeček obdržela od Klubu seniorů na Sv. Kopečku žádost o finanční
příspěvek na zájezd na podzimní Hospitál Kuks.
Příspěvek bude použit na financování autobusové dopravy.
KMČ s žádostí souhlasí.
Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Pro 7.

● Žádosti na posouzení stavu veřejné zeleně
Zástupci KMČ se obrátí na Odbor životního prostředí se žádostí o posouzení stavu
stromů na území Svatého Kopečka. Jedná se o vysokou douglasku na křižovatce na
začátku ulice Holubova a třešně před školou - řada z nich je seschlých.

V.

Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

Viz. příloha

VI.

Závěr

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:07 hod.

Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční
dne 6.8.2018 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
● Obecně závazná vyhláška o pití alkoholu na území města Olomouce
Vzhledem k výše projednávané problematice prověří KMČ možnost, aby byla do
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a
žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce, jmenovitě
doplněna tato území na Svatém Kopečku: Sadové náměstí (s výjimkou zahrádek
cukráren a občerstvení), Návrší Jana Pavla II. a vyhlídkové místo před Wolkerovou
vilou “Ferďák”.
Policisté by tak dostali do rukou účinný nástroj na bránění veřejného pořádku na
Svatém Kopečku.
Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Pro 7.

● Rodák Karel Svolinský
Emailem se na členy KMČ obrátil pan Josef Majer s tím, že je škoda, že nemá na
kramářské boudce č. 14 pamětní desku rodák Karel Svolinský. KMČ si samozřejmě
váží slavných rodáků, před časem jsme podali podnět na Infocentrum, zda by
nemohli na Svatém Kopečku osadit informační tabule s historií místa a slavnými
rodáky. Pokusíme se požadavek připomenout zástupcům Odboru vnějších vztahů a
informací, oddělení informační centrum Olomouc. Podnět s pamětní deskou můžeme
předat kulturní komisi města, boudky jsou však v soukromém vlastnictví, takže
rozhodnutí o případném osazení desky je nutné konzultovat s majiteli nemovitostí.

● Žádosti na posouzení stavu veřejné zeleně
Zástupci KMČ se obrátí na Odbor životního prostředí se žádostí o posouzení stavu
stromů na území Svatého Kopečka. Jedná se o vysokou douglasku na křižovatce na
začátku ulice Holubova a třešně před školou - řada z nich je seschlých.
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