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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KMČ Č. 25 OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 

ze dne 5.11.2018 
 

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:            paní Bozděchová- obyvatelka Sv. Kopečka. 

                         

III. Schválení minulého zápisu  
 
Bez připomínek. 

 

Jubilanti v říjnu 

 
V říjnu oslavili svá životní jubilea paní Milada Loskotová, Pavlína Kolaříková a  

pan Petr Dokoupil a Antonín Seidl. Gratulujeme. 

 

IV. Projednávané body 
 

 
● host - paní Bozděchová  

Paní Bozděchová přišla KMČ informovat na neutěšený stav stromů na území bytovek.  

Některé větve se téměř dotýkají samotných domů, je nutný jejich prořez (Dvorského 44). 

Vzhledem k tomu, že bytovky stojí na pozemcích ve vlastnictví ČR, Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, na který je v tomto případě se nutné obrátit.  

Zkusíme ale v této věci pomoci. 

V posledních dnech došlo ke kácení borovic - u bytovky E. F. Buriana 10 a 12.  

Upozorňujeme obyvatele, že je před kácením nutné se obrátit ke schválení na příslušné 

úřady! 

 

●  Ukončení činnosti KMČ Svatý Kopeček 

Dle nové legislativy s komunálními volbami a složením slibů nových zastupitelů,  

dne 5.11. 2018 končí stávající Komise městských částí svou činnost.  

O další činnosti svatokopecké komise a jejím složení se bude rozhodovat na příštích 

městských zastupitelstvech. Nová komise bude jmenována s účinností od 1.12.2018.  

 

 



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

 

Zápis ze dne 5.11.2018 Strana 2 

 

● BIO sběrová sobota 2018 

BIO sběrová sobota se uskuteční 24.11.2018 od 8:00 do 12:00 na parkovišti u Fojtství. 

Upozorňujeme, že jde pouze o BIO odpad ze zahrad, nikoliv o sběrovou sobotu komunálního 

odpadu. BIO sběrová sobota je financována z rozpočtu KMČ. Děkujeme. 

 

●  Prořez suchých větví - Sadové nám. 

KMČ upozornila Odbor ŽP na nutnost prořezu suchých větví a kontrolu stavu starých stromů 

na Sadovém náměstí. Suché větve ohrožují nejen obyvatele, turisty, ale i sousoší sv. Jána, 

nad nímž se nacházejí. Na Sadovém náměstí je ale bohužel situace s prořezem stromů 

komplikovaná vzhledem k množství vlastníků pozemků. Jak jsme byli informováni paní Ing. 

Štěpánkovou z Odboru životního prostředí: “stromy nevlastní jen město – přesněji statutární 

město Olomouc je pouze minimálním podílovým spoluvlastníkem stromů rostoucích na 

pozemku parc.č. 32/1. Je zde proto nezbytná spoluúčast i finanční - zbylých většinových 

vlastníků. Za stav stromů jsou zodpovědní (za svůj majetek) všichni vlastníci rovnocenně, 

stejně jako statutární město Olomouc – svým podílem.”  

Upozorňujeme tedy vlastníky pozemků, že je nutné se domluvit na společném postupu a 

spolufinancování ořezu větví!  

Komise bohužel v současném stavu, kdy je fakticky rozpuštěna, nemůže zatím činit další 

kroky.  

Po jmenování nové komise se budeme snažit v této věci dále jednat, případně tlačit na nové 

členy komise. 

●  Majetkoprávní vyjádření 

Královská kanonie premonstrátů žádá o prodej nebo směnu nemovitých věcí  p.č. 31 v k.ú. 
Svatý Kopeček - zahrada o výměře 63 metrů čtverečních, která se nachází na území 
Návrší sv. Jana Pavla II. a je nyní ve vlastnictví města. Královská kanonie premonstrátů na 
tomto úzkém pruhu již léta udržují zeleň, jde o úzký pozemek vedle hospice, který je vklíněn 
do p.č. 4 ve vlastnictví premonstrátů.  
KMČ souhlasí s prodejem nebo se směnou pozemku. 

Hlasování: počet členů KMČ celkem 7. Pro 7. 

●  Holubova ulice – nefunkční sloupky 

Oproti minulému zápisu, kde jsme informovali o naší žádosti k odstranění nefunkčních 
sloupků na začátku ulice Holubova na rohu u domu č.p.46/1, došlo ke změně.  
Dle posledních informací by mělo po prověření stavu sloupků a na základě požadavku 
Odboru životního prostředí, dojít k jejich opravě a opětovnému doplnění řetězem.  
 

●  Pietní akt k 100. výročí vzniku republiky 

Zástupci KMČ děkují Klubu seniorů za uspořádání důstojného pietního aktu u příležitosti 100 

let vzniku republiky.  

Z rozpočtu KMČ jsme uhradili kytici, která byla společně položena k pomníku padlých. 

 

●  Bezdomovci 

KMČ obdržela stížnost obyvatele Sv. Kopečka na bezdomovce, který v místě “pod boudkami” 
často nocoval u schodů do ambitu a místo znečišťoval. Stížnost jsme předali Charitě.  
Charita nám poslala zprávu z pravidelných obchůzek a úklidů, klienti Domova sv. Anežky byli 
upozorněni na nevhodnost popíjení alkoholu v místě boudek, jedna klientka byla vyvedena z 
prodejny potravin a Charita dle svých slov udělala opatření, aby se problémy s ní v tomto 
směru neopakovaly. 
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● Stav laviček za kostelem 

Byla prověřena stížnost na stabilitu laviček umístěných v místech za kostelem směrem k 
Norbertinu. Vše je v pořádku, lavičky by neměly “spadnout”. Po zimním období dojde k 
novému prověření jejich stability a stavu krycích desek.  
 

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

KMČ Svatý Kopeček poslala na OVVI ke schválení seznam společenských akcí pořádaných 
v roce 2019 po 22 hodině. Zatím počítáme s opakováním Svatokopecké hodové zábavy, 4 x 
promítání Letního kina a Dřevorubeckými závody. 
 

● Oprava zídky - zastávka Bazilika směr Olomouc 

Na začátku oprav zídky u stávající zastávky Bazilika (směr Olomouc) docházelo ke 
komplikacím spojeným s vjezdem nákladních aut na chodník. Jedná se, dle zhotovitelů zídky, 
o nárazové a výjimečné akce.  
Prosíme občany o zvýšenou opatrnost při případném obcházení překážek na chodníku. 
Děkujeme za pochopení. 
 

● OZV o pití alkoholu a používání zábavné pyrotechniky na území smOl. 

Dle informací z Odboru tajemníka již nyní může policie zasahovat na území Sadového 
náměstí při výskytu podnapilých osob. KMČ i nadále trvá na doplnění vyhlášky jmenovitě o 
tato území na Svatém Kopečku: Sadové náměstí (s výjimkou zahrádek cukráren a 
občerstvení), Návrší Jana Pavla II. a vyhlídkové místo před Wolkerovou vilou, tzv. “Ferďák”. 
 
K aktivitě KMČ Svatý Kopeček vedoucí k zákazu používání zábavné pyrotechniky na území 
Svatého Kopečka se připojila i ZOO Olomouc. Pro zvířata jde o nepřirozený podnět, dochází 
k jejich plašení a dochází k jejich srážkám nebo nárazům do hrazení či stromů. 
 

●  Smuteční vitrína 

Před budovou pošty na Sadovém nám. byla nově osazena smuteční vitrína pro důstojné 
umístění smutečních oznámení. S žádostí o vyvěšení se můžete obrátit na pracovnici pošty 
na Sv. Kopečku, která vám půjčí klíče od vitríny. Paní pošťačce děkujeme za ochotu. 

 
V. Závěr 

 
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno ve 20:41 hod. 
 

Příští jednání KMČ Svatý Kopeček (v novém složení) se uskuteční  
dne 3.12.2018 v 19:00 hod. na detašovaném pracovišti nad poštou. 
 

 
                           Zapsala: Hanka P. Dvorská 

                                                                                 Upravil a schválil: František Prášil 

 

Vá ž ení  spoluobč áne , 
KMČ  Svátý  Kopeč ek Vá m de kuje žá spoluprá či, pr ipomí nký, společ ne  
r es ení  proble mu , u č ást ná společ enský čh ákčí čh á žá Vás i podporu. 
 
 

 


