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 3.9.2018
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.

III.

Schválení minulého zápisu

Bez připomínek.

Jubilanti v srpnu
V srpnu oslavili své životní jubileum paní Stanislava Krňávková, Marie Kubaláková a
Václav Capoušek. Gratulujeme.

IV.

Projednávané body

● Svatokopecká ročenka 2017
V srpnu byla roznesena do poštovních schránek Svatokopecká ročenka 2017.
Děkujeme všem přispěvatelům a hlavně těm, kteří se podíleli na její tvorbě. Pokud někomu
chybí, neváhejte se obrátit na zástupce KMČ. Oproti loňskému roku došlo k navýšení stran
Ročenky, tím pádem i ke zvýšení ceny tisku. Rozdíl pokryjeme z rozpočtu KMČ.
Zároveň zveme všechny, kdo by chtěli přispět do Svatokopecké ročenky 2018, která je již
nyní v přípravě, ať nám posílají své příspěvky, podněty – emailová adresa pro zasílání
příspěvků je kmc25@seznam.cz.

● Stížnosti - bezdomovci
KMČ obdržela emailem další stížnost na problémové osoby okolo Domova sv. Anežky.
Dle stížnosti se výskyt opilých a agresivních osob v průběhu prázdnin opakoval.
Žebrající jedinci v okolí samoobsluhy se chovají agresivně a útočně i na děti. Přespávají
kolem křovin a na lavičkách na Sadovém náměstí. Taktéž se na nás obrátilo vedení Domova
sv. Norberta se stížností na pohyb bezdomovců v části domova důchodců v Norbertinu, kdy
žebrají u zdejších důchodců.
Stížnost postoupíme Charitě a zasadíme se o doplnění vyhlášky o požívání alkoholu, která
omezí pití alkoholu na území Sadového nám. (s výjimkou zahrádek místních podnikatelů), a
tím pádem se policii dostane do rukou více pravomocí k jednání.
Zároveň budeme informovat ředitele ZŠ Kopeček, aby si děti dali pozor na opilé bezdomovce
a raději se jim vyhnuli.
Zápis ze dne 3.9.2018
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KMČ Svatý Kopeček byla od začátku proti zřízení Domova sv. Anežky – byli jsme postaveni
před hotovou věc, že na Svatém Kopečku domov vznikne. Problémy, kterých jsme se báli,
bohužel přetrvávají, i když v menší míře.
Pokud by nemělo dojít ke zlepšení situace nebo naopak ke zhoršení budeme proti existenci
Domova sv. Anežky na Svatém Kopečku bojovat dalšími kroky.
Opakujeme a prosíme - vaše stížnosti, připomínky nebo fotografie s popisem související s
provozem Domova svaté Anežky můžete zasílat na mailovou adresu:
anezka@olomouc.charita.cz
Případně zavolat na mobil služby v zařízení Domova sv. Anežky: 735 740 246. Prosím,
kontaktujte i KMČ Svatý Kopeček (stížností sbíráme), Městskou policii Olomouc nebo Policii
ČR.

● Pozemek po bývalém „Kulturáku“
Problematika bezdomovectví úzce souvisí i s neutěšenou situací na pozemku, kde dříve
stával Kulturní dům/Hostinec. Zde se bezdomovci pohybují v křoví a bývalé kotelně,
několikrát zde i hořelo. Pozemek je již léta nechán ladem, stává se z něj skládka s
neobhospodařovanou zelení. Pokusíme se kontaktovat majitele pozemku s dotazem na stav
jeho pozemku a řešení.

● Chodník Dvorského
Bylo vydáno stavební povolení, po všech úředních odsouhlaseních by mohla být letos stavba
zahájena.

● Investiční akce KMČ Svatý Kopeček pro rok 2019
Byli jsme informování, že máme jako KMČ možnost pro rok 2019 požádat pouze o dvě
investiční akce.
Žádáme tedy o:
1) Realizaci navigačního a parkovacího systému (měl být realizován již v letošním roce)
2) Projektová příprava stavby nové autobusové zastávky ZOO směr Olomouc

● Plán realizace zastávky Bazilika – směr Olomouc- opakovaná žádost
Opakovaně žádáme smOl. (Odbor investic) o přeprojektování nové zastávky Svatý
Kopeček – „Bazilika“- směr Olomouc ze stávající varianty 12m (krátké autobusy) na
variantu 18m pro kloubové autobusy, které zajíždí na Svatý Kopeček jako posilová linka.
Opětovně informujeme, že je v plánu i rekonstrukce zastávky Sv. Kopeček ZOO- směr
Olomouc, a to ve variantě pro kloubové autobusy.
Proto považujeme za nutné vybudovat i zastávku „Bazilika“ v délce 18m! Jinak by šlo o
nekoncepční řešení.
Připomínáme, že nasazení kloubových autobusů na Svatý Kopeček je plánováno ve studii
parkování na Sv. Kopečku, která byla veřejně projednána obyvateli Svatého Kopečka.

● Dřevorubecké závody 2018
KMČ Svatý Kopeček děkuje organizátorům i všem zúčastněným za krásný průběh
dřevorubeckých závodů. Komise na konání přispěla, na žádost pořadatelů, na hudební
produkci, dle hlasování.
Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Pro 7.

● Prořez větví
Budeme urgovat na Odboru životního prostředí žádost o prověření stavu vzrostlých stromů
na Sadovém náměstí. Suché větve ohrožují jak památky (suché větve nad sousoším sv.
Jána), ale hlavně obyvatele a turisty. Zároveň k žádosti o prověření dřevin připojujeme i
stromy na ulici Menšíkova.
Zápis ze dne 3.9.2018
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● Kontrola pouličního osvětlení
S blížícím se zimním časem prosíme obyvatele o případné nahlášení nesvítících lamp
veřejného osvětlení na TSMO. Buď telefonicky na 585 700 038, nebo on-line na adrese:
https://www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/
Připravte si prosím k nahlášení čísla lamp, která najdete přímo na sloupech veřejného
osvětlení.

● Holubova ulice – nefunkční sloupky
Prosíme o odstranění tří nefunkčních kovových sloupků na ulici Holubova, před domem č.1
Zmizely z nich řetězy na kterých se často houpávali školáci a zůstaly zbytečné sloupky okolo
zeleně.

● Spodní rybník (Radíkovská)
KMČ Svatý Kopeček kontaktovala Odbor majetkoprávní ohledně reklamace stavidla
spodního rybníku. Reklamaci budeme opakovaně podávat, žádáme o schůzku s realizátory
opravy a zároveň, vzhledem k tomu, že rybník v suchém období zarostl rákosem, žádáme o
jeho odstranění.

● Majetkoprávní vyjádření
KMČ Svatý Kopeček obdržela žádost o vyjádření k prodeji pozemků v majetku smOl. pod
bytovkami p.č. 554/4 o výměře 855 m2 v k.ú. Svatý Kopeček a p.č. 1336/2 o výměře 1592
m2 v k.ú. Droždín firmě COLBER INVEST FOND SICAV a.s. a to v souvislosti s plánovanou
výstavbou rodinných domů v této lokalitě. Jedná se o část pole a lesa u „ Adamovky“.
KMČ Svatý Kopeček s prodejem nesouhlasí. Vyjádření v příloze.
Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Proti 7.

● Ohniště u altánku v lese nad Dolany
Upozorňujeme lesní správu, že v tomto místě dochází k opakovanému rozdělávání
otevřeného ohně v blízkosti lesa. Mohl by zde v současném, stále suchém období, vzniknout
požár lesa.

● Lavičky za kostelem
Upozorňujeme majitele mobiliáře v území za kostelem, že jsou špatně vybetonované patky
zdejších laviček a může dojít k jejich vyvrácení.

● Rušení nočního klidu
Upozorňujeme občany, pokud se vyskytne z místních restauračních zařízení hluk i po 22:00
hodině, kontaktujte městskou policii. Množí se nám stížnosti na porušování nočního klidu,
obzvlášť o víkendech, kdy se konají svatby.

● Ohňostroje na Svatém Kopečku
Spolu s rušením nočního klidu souvisí i stížnosti na ohňostroje, které jsou téměř každý
víkend součástí oslav na Svatém Kopečku. V této souvislosti připravujeme žádost „Zákaz
používání zábavní pyrotechniky na Svatém Kopečku“ s výjimkou Silvestrovských oslav.
Opakující se ohňostroje mají neblahý účinek na nemocné v Hospicu, obyvatele Domova
důchodců, zvířata v ZOO a obsahují spoustu škodlivin, které dopadají na zahrady místních
obyvatel.

Zápis ze dne 3.9.2018
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● Oprava patníků a rozšíření vozovky před poštou
V minulém měsíci došlo k úpravě/rozšíření vozovky a opravě patníků v místě před poštou,
kde se otáčí řada aut a tím dochází k ničení patníků i zeleně. KMČ o opravě nebyla
informována. Žádáme důrazně MmOl. o to, aby byla KMČ Svatý Kopeček před jakýmkoliv
podobným zásahem (ať se týká péče o zeleň či drobné opravy) informována!
Kdybychom o přípravě opravy věděli, mohli jsme se k ní vyjádřit a na základě připomínek
tuto část opravit tak, aby k poškození patníků i nadále nedocházelo – což se předpokládáme
i po současné úpravě stane.

V.

Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

Viz. příloha

VI.

Závěr

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 21:19 hod.

Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční
dne 1.10.2018 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou.
Zapsala: Hanka P. Dvorská
Upravil a schválil: František Prášil

Zápis ze dne 3.9.2018
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Příloha 1:

Souhrn požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček

● Holubova ulice – nefunkční sloupky
Prosíme o odstranění tří nefunkčních kovových sloupků na ulici Holubova, před domem č.1
Zmizely z nich řetězy na kterých se často houpávali školáci a zůstaly zbytečné sloupky okolo
zeleně.

● Prořez větví
Budeme urgovat na Odboru životního prostředí žádost o prověření stavu vzrostlých stromů
na Sadovém náměstí. Suché větve ohrožují jak památky (suché větve nad sousoším sv.
Jána), ale hlavně obyvatele a turisty. Zároveň k žádosti o prověření dřevin připojujeme i
stromy na ulici Menšíkova.

● Lavičky za kostelem
Upozorňujeme majitele mobiliáře v území za kostelem, že jsou špatně vybetonované patky
zdejších laviček a může dojít k jejich vyvrácení.

● Rušení nočního klidu
Upozorňujeme občany, pokud se vyskytne z místních restauračních zařízení hluk i po 22:00
hodině, kontaktujte městskou policii. Množí se nám stížnosti na porušování nočního klidu,
obzvlášť o víkendech, kdy se konají svatby.

● Ohňostroje na Svatém Kopečku
Spolu s rušením nočního klidu souvisí i stížnosti na ohňostroje, které jsou téměř každý
víkend součástí oslav na Svatém Kopečku. V této souvislosti připravujeme žádost „Zákaz
používání zábavní pyrotechniky na Svatém Kopečku“ s výjimkou Silvestrovských oslav.
Opakující ohňostroje mají neblahý účinek na nemocné v Hospicu, obyvatele Domova
důchodců, zvířata v ZOO a obsahují spoustu škodlivin, které dopadají na zahrady místních
obyvatel.

● Oprava patníků a rozšíření vozovky před poštou
V minulém měsíci došlo k úpravě/rozšíření vozovky a opravě patníků v místě před poštou,
kde se otáčí řada aut a tím dochází k ničení patníků i zeleně. KMČ o opravě nebyla
informována. Žádáme důrazně MmOl. o to, aby byla KMČ Svatý Kopeček před jakýmkoliv
podobným zásahem (ať se týká péče o zeleň či drobné opravy) informována!
Kdybychom o přípravě opravy věděli, mohli jsme se k ní vyjádřit a na základě připomínek
tuto část opravit tak, aby k poškození patníků i nadále nedocházelo – což se předpokládáme
i po současné úpravě stane.

Zápis ze dne 3.9.2018
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Příloha 2.

Vyjádření KMČ po projednání.

KMČ Svatý Kopeček projednala a odhlasovala na svém pravidelném jednání dne 3.9.2018
žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věcí ve vlastnictví statutárního města
Olomouce (spis. značka: S-SMOL/185429/2018/OMAJ/Bel)
KMČ Svatý Kopeček s předloženou žádostí o prodej pozemku p.č. 554/4 o výměře 855 m2
v k. ú. Svatý Kopeček nesouhlasí a to z následujících důvodů:
1) Předmětný pozemek se nachází v místě, kde je dle ÚP (územní plán) plánována
cesta (tzv. obchvat Sv. Kopečka a příjezdová komunikace na parkoviště „Fojtství“)
což by prodejem komplikovalo jejich budoucí realizaci.
2) Předmětný pozemek slouží jako přístupová cesta k vodohospodářským stavbám
(kanalizace, šachty atd.), které jsou ve správě Movo a.s.
3) Přes předmětný pozemek prochází velkokapacitní vodovodní potrubí, které zásobuje
vodárny Svatý Kopeček, Radíkov a další.
4) Předmětný pozemek slouží jako přístupová cesta ke studni, která se nachází v její
blízkosti. Zachování tohoto pozemku v majetku smOl. v souvislosti s přístupem k této
studni a možnosti budoucího využití tohoto zdroje vody pro potřeby obyvatel Sv.
Kopečka považuje KMČ Sv. Kopeček jako zásadní a to hlavně v souvislosti
s klimatickými změnami (suché léta a málo srážek).
Na základě výše uvedeného je KMČ Sv. Kopeček zásadně proti prodeji pozemku p.č.
554/4 o výměře 855 m2 v k. ú. Svatý Kopeček.
KMČ Svatý Kopeček je současně i proti prodeji sousedícího pozemku p.č. 1336/2 o výměře
1592 m2 v k.ú. Droždín a to ze stejných důvodů.
KMČ Svatý Kopeček a KMČ Droždín (po telefonické konzultaci předsedů) jsou společně
proti prodeji obou pozemků.
Závěrem zdvořile žádáme o informování ze strany majetkoprávního odboru o průběhu řízení
související s žádostí o prodeji těchto pozemků (vyjádření odborů, návrh na rozhodnutí apod.)
a současně je KMČ Svatý Kopeček připravena se účastnit na případných jednáních s tím
související.

Hlasování: pro 7 ze 7 hlasů.

S pozdravem
František Prášil
předseda
KMČ Svatý Kopeček
Tel.: 736 729 767
Zápis ze dne 3.9.2018
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