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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 1.10.2018 
 

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., Zvěř Evžen. 

 
Nepřítomni:    Valuš Stanislav. 

 
                         

III. Schválení minulého zápisu  
 
Bez připomínek. 

 

Jubilanti v září 
 
V září oslavily své životní jubileum paní Pavla Maderová, Františka Kolářová a  

Marie Mičíková. Gratulujeme. 

 

IV. Projednávané body 
 

● Pietní akt k 100. výročí vzniku republiky 

V sobotu 27. října 2018 v 15 hodin se uskuteční před poštou na Svatém Kopečku 
vzpomínkové setkání u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. 
Na společné setkání Vás zve KMČ Svatý Kopeček. 
 

● Společenské akce v roce 2019 pořádané po 22:00 hod. 

KMČ Svatý Kopeček připravuje seznam společenských akcí pořádaných KMČ, 

svatokopeckými spolky apod. v roce 2019, které budou probíhat venku po 22:00 hod. 

Seznam akcí bude zaslán na OVVI a bude konzultován na MV. Následně bude projednán na 

zasedání ZMO. Pro příští rok zatím počítáme s opakováním Svatokopecké hodové zábavy, 

akcí Letního kina a Dřevorubeckými závody. 

 

● BIO sběrová sobota 2018 

KMČ se pokusí dohodnout BIO sběrovou sobotu v listopadu, kterou bychom financovali z 

rozpočtu KMČ. O termínu vás budeme informovat. 

 

● Sběrová sobota 2019 

V roce 2019 bude sběrová sobota na Svatém Kopečku dne 13. dubna. 
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● Veřejná diskuse k zachování tradiční cesty na Sv. Kopeček (alej) 

Dne 18. září proběhla ve chválkovické sokolovně debata k Východní tangentě za účasti 
olomouckých politiků, zástupců KMČ a památkového ústavu. ŘSD se z debaty omluvilo.  
Tradiční silnice na Sv. Kopeček musí zůstat.  
Zástupci ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, TOP 09 a hnutí ProOlomouc zde veřejně 
deklarovali svůj postoj a volí konstruktivní řešení v souladu se zájmy obyvatel Droždína, 
Chválkovic, Lošova, Radíkova, Sv. Kopečka a řady okolních obcí.  
V diskuzi se mluvilo o historii, o tom, jak most či jiné řešení prosadit i o chybějící otevřené 
komunikaci radnice s občany. Z úst kandidáta na primátora pana Žbánka za ANO zde padlo, 
že je možné spojnici zachovat, stačí když se domluví krajské a olomoucké zastupitelstvo na 
financování nadjezdu. Sám, jakož i ostatní zástupci stran, souhlasil v diskusi s tímto řešením 
a deklaroval nutnost spojnici zachovat.  
Petiční výbor nyní musí počkat, až se zvolí nová Rada města Olomouce, kterou požádá o 
vytvoření pracovní skupiny vč. účasti veřejnosti a požádá o prověření různých variant křížení 
svatokopecké silnice s obchvatem.  
Stávající Rada města na petici dosud pozitivně neodpověděla, petiční výbor proto sbírá 
podpisy dál.  
Věříme, že nová Rada města vezme žádost tisíců obyvatel vážněji než ta současná. 
 

    ● Obecně závazná vyhláška o pití alkoholu na území města Olomouce 
KMČ zjišťovala možnost doplnění vyhlášky jmenovitě o místa na Sv. Kopečku, aby tak policie 
dostala do rukou účinnější nástroj k bránění veřejného pořádku na Svatém Kopečku. 
Žádáme tímto Odbor kanceláře tajemníka, který má vyhlášku na starosti o doplnění 
jmenovitě těchto území na Svatém Kopečku: Sadové náměstí (s výjimkou zahrádek cukráren 
a občerstvení), Návrší Jana Pavla II. a vyhlídkové místo před Wolkerovou vilou, tzv. 
“Ferďák”. 

 

● Díkuvzdání na Svatém Kopečku 
Zástupci KMČ byli požádáni o finanční příspěvek, který by pokryl financování hudebního 
doprovodu na 5. Pouti díkuvzdání na Svatém Kopečku.  
S příspěvkem souhlasíme. 
                                                      Hlasování: počet přítomných členů KMČ celkem 6. Pro 6. 
 

● Stížnost na stav vstupu do budovy pošty - Sv. Kopeček na Sadovém náměstí 
KMČ obdržela stížnost od paní, která upadla na poškozeném vstupním schodu do budovy 
pošty na Sadovém nám. 
Upozorňujeme a žádáme vlastníka budovy smOl. a Správu nemovitostí Olomouc a.s., na 
nutnost opravy celého vchodu do budovy a prověření stavu vstupních schodů, vč. nájezdu 
pro kočárky, který je příliš prudký a opotřebený.  
KMČ Sv. Kopeček je připravena se účastnit společného jednání týkající se možného řešení 
úpravy vchodu do budovy.  
 

● Oprava zídky - zastávka Bazilika směr Olomouc 
V říjnu začala několikrát urgovaná oprava zídky u zastávky Bazilika, která hrozila zřícením. 
Omlouváme se obyvatelům za dočasné nepohodlí způsobené opravami. 
       

● Plán realizace zastávky Bazilika – směr Olomouc – opakovaná žádost 
Odbor investic smOl vzal na vědomí naši žádost 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. Odbor 
koncepce a rozvoje požadavek podporuje, v současné době je řešení na Odboru investic.  
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● Opakované stížnosti na bezdomovce 

Bereme na vědomí všechny obdržené stížnosti na chování bezdomovců na Svatém Kopečku 
a řešíme je přímo s vedením Charity a Domova sv. Norberta.  
Po vzájemné dohodě bude Charita Olomouc pravidelně informovat KMČ Sv. Kopeček  
(vždy před schůzí) o situaci a provedených opatřeních.  
KMČ bude sledovat, jak se bude situace vyvíjet v následujícím období a pokud se nezlepší, 
budeme kontaktovat v této věci nové zastupitelstvo města.  
 

● Výzkum - Rodinná politika v Olomouci 
KMČ obdržela email s výsledky výzkumu společnosti SocioFactor s.r.o., který si město 
objednalo na téma Rodinné politiky a kterého se KMČ Svatý Kopeček účastnila.  
Doufejme, že výzkum nezapadne a zastupitelé se jeho výstupy budou řídit k zlepšení 
rodinného života v městských částech. Zde jsou stručné závěry výzkumu: 

1. Je potřebné, aby bylo zvyšováno povědomí o tom, co to je rodinná politika a byl 
kladen důraz na vysvětlování významu a smyslu realizování rodinné politiky v 
jednotlivých městských částech. Současně je vhodné motivovat městské části, aby si 
rozšiřovaly znalosti o možnostech prorodinných aktivit a uváděly je do praxe. Výzkum 
ukázal na potřebu podpory od vedení města v oblasti realizace rodinné politiky v 
městských částech. Jednou z příležitostí je nastavení efektivní komunikace s 
Magistrátem města Olomouc a její zintenzivnění. 

2. Nedostatek zdrojů, prostorů a pomocných sil se promítá jak do kvality a množství 
akcí, tak do snižující se motivace členů komisí být v této oblasti nadále aktivní. Je 
potřebné věnovat se snižování těchto limitů. 

3. Na prvním místě rodinné politiky se ukazuje nutnost zajistit rodinám s dětmi, a 
především dětem samotným, bezpečnost na ulicích, na cestě do školy, v okolí 
dětských hřišť i na dalších místech určených pro setkávání a trávení volného času. 

4. Pro zajištění realizace kvalitní a efektivní rodinné politiky je potřebné, aby docházelo 
ke komunikaci mezi Magistrátem města Olomouc, komisemi městských částí a 
rodinami. Komunikace by měla být vhodně nastavena, měla by být dostatečná, 
srozumitelná a také motivující. 

5. Je vhodné přispívat k vytváření a upevňování mezilidských vztahů a neformálních sítí 
kontaktů obyvatel v městských částech. Rodinná politika by se měla zaměřovat na 
motivování obyvatele k aktivnímu spoluvytváření prorodinného klimatu. Důležitým 
bodem se ukázala také spolupráce komisí s místními spolky, organizacemi  

 
● Pozemek po bývalém kulturním domu 

KMČ se i nadále zabývá situací na pozemku po bývalém kulturním domu, který je v 
neutěšeném stavu. Podali jsme žádost o vyjádření na Odbor životního prostředí a jednali 
s majitelem o možné spolupráci na zlepšení situace. O dalším vývoji budeme informovat. 
 

● Výhra ve sportovních hrách seniorů 

Gratulujeme zástupcům svatokopeckého klubu seniorů k výhře na Sportovních hrách 
seniorů. 

 
● Chodník Dvorského 

Stavební povolení k výstavbě chodníku je právoplatné, v nejbližší době by měl být připraven 
prováděcí projekt. Následně může začít výběr dodavatele a realizace. 

 
● Navigační systém k parkovištím na Svatém Kopečku 

V současné době se řeší smlouva s NPU ohledně výstavby parkovacího systému na 
parkovišti U Fojtství, následně by mělo v roce 2019 dojít k realizaci již letos slíbeného 
parkovacího informačního systému. 
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● Správní budova Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o., Dvorského 17 

Abychom vyvrátili fámy, které se množí v souvislosti s opravou budovy bývalé školy na 
Dvorského 17 - "Prečanova vila", požádali jsme o vyjádření k účelu stavby pana správního 
ředitele Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, Ing. Josefa Kundráta.  
 
Z emailu citujeme: 
 
“Dobrý den, 
chtěli bychom Vás tímto informovat o rekonstrukci budovy bývalé Prečanovy vily nacházející 
se na adrese Dvroského 235/17, Olomouc sv. Kopeček. Na začátku roku 2018 byla zahájena 
rekonstrukce při níž navrženými úpravami dojde ke změně jejího užívání – objekt bude 
využíván jako správní budova, ústředí společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 
 
S pozdravem 
Ing. Josef Kundrát 
správní ředitel 
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.” 
 

● Spodní rybník 

V průběhu měsíce října dojde k vytrhání rákosu. Po opravě stavidla a napuštění rybníka bylo 
zjištěno, že voda stále uniká, ne již však stavidlem, ale ještě vedle stavidla. 
Bylo dohodnuto, že oprava bude provedena letos, aby se rybník mohl napustit (pokud bude 
pršet) a v zimě se mohlo bruslit (pokud bude mrznout).  
O průběhu opravy budeme informovat. 

 
● Smuteční vitrína 

V minulých dnech byla demontována jedna ze skříněk před budovou pošty na Sadovém 
náměstí. Nechali jsme ji upravit pro důstojné zveřejnění smutečních oznámení.  
S žádostí o vyvěšení se můžete obrátit na pracovnici pošty na Sv. Kopečku, která vám 
zapůjčí klíček od vitríny nebo můžete kontaktovat kteréhokoliv z členů KMČ buď 
osobně, nebo volejte předsedovi KMČ, Františku Prášilovi: 736 729 767 nebo na email.: 

prasilsvatykopecek@seznam.cz . Paní pošťačce děkujeme za ochotu.  
 

                                                       

V. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 
Viz. příloha 

 
 
VI. Závěr 
 
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:01 hod. 
 
 

Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční  
dne 5.11.2018 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou. 

 

 
                           Zapsala: Hanka P. Dvorská 

                                                                                 Upravil a schválil: František Prášil 

mailto:prasilsvatykopecek@seznam.cz


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

 

Zápis ze dne 1.10.2018 Strana 5 

 

 
Příloha 1: 

 
 

Souhrn požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 
 
 
 
● Stížnost na stav vstupu do budovy pošty - Sv. Kopeček na Sadovém náměstí 
KMČ obdržela stížnost od paní, která upadla na poškozeném vstupním schodu do budovy 
pošty na Sadovém nám. 
Upozorňujeme a žádáme vlastníka budovy smOl. a Správu nemovitostí Olomouc a.s., na 
nutnost opravy celého vchodu do budovy a prověření stavu vstupních schodů, vč. nájezdu 
pro kočárky, který je příliš prudký a opotřebený.  
KMČ Sv. Kopeček je připravena se účastnit společného jednání týkající se možného řešení 
úpravy vchodu do budovy.  
 

 
● Obecně závazná vyhláška o pití alkoholu na území města Olomouce 
KMČ zjišťovala možnost doplnění vyhlášky jmenovitě o místa na Sv. Kopečku, aby tak policie 
dostala do rukou účinnější nástroj k bránění veřejného pořádku na Svatém Kopečku. 
Žádáme tímto Odbor kanceláře tajemníka, který má vyhlášku na starosti o doplnění 
jmenovitě těchto území na Svatém Kopečku: Sadové náměstí (s výjimkou zahrádek cukráren 
a občerstvení), Návrší Jana Pavla II. a vyhlídkové místo před Wolkerovou vilou, tzv. 
“Ferďák”. 

 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


