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Zápis z jednání ze dne 3. prosince 2018 
 
I. Přítomni (dle prezenční listiny)  
 

Členové KMČ: Černý Stanislav,  Dvorská Hana, Krejčí Michal, Krejčová Jana,  
                         Němcová Olga, Prášil František 
 

Omluven: Jeřábek Stanislav 
 

Hosté: Ambrož Radek, Valihrach Jiří, Valuš Stanislav 
 
II. Zahájení a schválení programu 
 

Michal Krejčí přivítal přítomné občany i členy KMČ a v úvodu poděkoval předchozím 
členům a předsedovi KMČ za jejich práci a dosažené výsledky. KMČ v minulém období 
pracovala ve složení: Ambrož Radek, Dvorská Prekop Hana, Mgr., Černý Stanislav, Ing., 
Jeřábek Stanislav, Prášil František ml. (předseda), Valuš Stanislav a Zvěř Evžen. 
 

Pořízení zápisu: Michal Krejčí 
Správnost zápisu potvrdí: František Prášil 
 
III. Představení nové komise ve složení:  
 

Černý Stanislav, Ing. (ANO) 
Dvorská Prekop Hana, Mgr. (ProOlomouc) 
Jeřábek Stanislav (KSČM) 
Krejčí Michal, Mgr. (ODS), předseda  

Krejčová Jana (Piráti a Starostové) 
Němcová Olga, PaeDr. MBA (ČSSD) 
Prášil František ml. (KMČ) 

 
Michal Krejčí – představil svůj náhled na „strategické priority“, jež je třeba v následujícím 
období na Svatém Kopečku řešit. Jedná se: 
- oblast osobní automobilové dopravy/parkování, jež dlouhodobě zatěžuje obyvatele městské 
části (zejména víkendy a zvýšená návštěvnost ZOO), přičemž způsob řešení nesmí vést ke 
zvýšení dopravní zátěže Svatého Kopečka a zhoršení životního prostředí; 

- zachování silničního propojení Svatého Kopečka a Chválkovic (viz stavbu Východní 
tangenty); 

- využití a rekonstrukci budov města na Křičkově 4 a Sadovém náměstí 7 pro potřeby 
obyvatel městské části; 

- oživení Sadové nám. a poutních krámků (bódky), včetně uspořádání majetkoprávní situace  
 
Olga Němcová – upozornila na specifika městské části Svatý Kopeček, kde je zapotřebí sladit 
tři skupiny zájmů: obyvatele a místní spolky, turisty (ZOO, příměstská rekreace) a baziliku. 
 
IV. Zpráva o činnosti předchozí KMČ 
 

viz příloha  
 
V. Diskuze k činnosti a plánům KMČ v období 2018 – 2022 
 

Stanislav Černý – informoval o problematice regulace „ohňostrojů“, petard a zábavné 
pyrotechniky na Svatém Kopečku a dosavadní činnosti v této věci, jež by měla směřovat 
k.přijetí vyhlášky města upravující podmínky jejich používání. 
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František Prášil – upozornil na připravovanou akci: „chodník Dvorského“, jejíž realizace by 
měla proběhnout v počátku příštího roku, jakmile to klimatické podmínky dovolí tak, aby byla 
dokončena před turistickou sezónou.  
 
Dále bylo obecně diskutováno o využití budovy na Křičkově 4, spolupráci se sousedními 
KMČ a městskou policií, jakož i o přípravě „rozpočtu“ komise na příští rok (viz návrh p. 
Prášila). 
 
VI.Různé 
 

Rozšíření počtu členů KMČ Svatý Kopeček 
 

Na jednání KMČ byl přítomen pan Radek Ambrož, který byl členem předchozí komise a 
vyjádřil zájem o členství i v této komisi.  
 

Usnesení: KMČ Sv. Kopeček doporučuje RMO jmenování Radka Ambrože členem komise.  
 

Hlasování: 5 : 0 : 1 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo přijato  
 
Dále členství v KMČ Svatý Kopeček zvažují p. Jiří Valihrach a p. Stanislav Valuš, kteří svůj 
případný zájem vysloví na některém z příštích jednání komise. Na lednovém zasedání komise 
bude projednána žádost p. Evžena Zvěře.  
 
Termíny schůzí KMČ č. 25 - Svatý Kopeček na rok 2019, začátek jednání od 19:00 hod.: 
7. ledna, 4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června, 1. července, 5. srpna, 2. září,  
7. října, 4. listopadu, 2. prosince 
 
VII. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 

Majetkoprávní záležitosti: prodej části pozemku p.č. 632/3 při ul. Šlikova  
 

Stanovisko KMČ Svatý Kopeček: Prodej pozemku města komise nedoporučuje. Odůvodnění: 
předmětná část lesního pozemku je dobře přístupná okolními cestami a jedná se o součást 
veřejné zeleně městské části Svatý Kopeček. Dle územního plánu jde o hodnotnou část 
krajiny, která má nadále sloužit jako součást širšího rekreačního zázemí obyvatel a 
návštěvníků zdejšího atraktivního přírodního prostředí. Prodej neoploceného pozemku 
z majetku města je v rozporu s funkcí lokality jako veřejně přístupné zeleně. 
 
Rozšíření počtu členů KMČ Svatý Kopeček 
Usnesení: KMČ Sv. Kopeček doporučuje RMO jmenování Radka Ambrože členem komise.  
 
VIII. Závěr 
 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 20:50 hod. 
 

Příští jednání KMČ se uskuteční 7. ledna 2019, od 19:00 hod. 
 
 
 
 

Zapsal: Michal Krejčí                                                Správnost zápisu potvrdil: František Prášil 
 
Příloha: 
- Zpráva předsedy o činnosti za uplynulé období (Agenda KMČ Svatý Kopeček) 
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Příloha zápisu ze dne 3. 12. 2018 
 

Agenda KMČ Svatý Kopeček 
 
 
1. Problematika dopravní zátěže na Svatém Kopečku související s turistickým 

(dopravním) ruchem návštěvníků.   
• Již realizováno: byly nasazeny kapacitní kloubové autobusy, upravena točna, 

připraven projekt přesunu zastávky u Hospicu, směr Olomouc. KMČ požaduje změnu 
projektu na délku 18 m (kloubové autobusy), příprava projektu rekonstrukce zastávky 
ZOO směr Olomouc  (připravena studie - 18 m kloubové autobusy) 

• Studie parkování na Svatém Kopečku: veřejně projednána společně s obyvateli 
Svatého Kopečka na základě průzkumu mezi obyvateli. 

• Projekt k realizaci:  "Parkovací, navigační a platební systém na Svatém Kopečku" 
projekt IDS - plánováno na rok 2019. 

 
2. Chodník na ulici Dvorského - připraven projekt k realizaci. 

• Po 20 letech žádostí a přesvědčování smOl. je realizace schválena RMO na rok 
2019. Realizace je nutná (velice riziková část komunikace - chodci musí vstupovat do 
rušné komunikace). 

 
3. Budova Křičkova 4 - plánované kulturně - společenské centrum. 

• Byl zpracován a veřejně projednán investiční záměr. Je nutné pokračovat v další 
přípravě a následné realizaci. 
KMČ Sv. Kopeček má v současnosti k dispozici 4 místnosti jako zázemí pro kulturní 
akce a pořadatele. 

 
4. Podpora společenského a kulturního života na Sv. Kopečku  

• pořádání a spolupořádání společenských a kulturních akcí na Svatém Kopečku a 
finanční podpora z rozpočtu KMČ na "Kulturu" 
Podpora akcí spolků anebo konkrétních akcí: retro party, klapač, hodová 
zábava, hodová sobota, hodový průvod, letní kina, dětské dny TJ Sokol, 
dřevorubecké závody, díkuvzdání, Svatý Martin, ukončení školního roku a  
rozsvěcení vánočního stromu - ZŠ Kopeček a případně dalších akcí. 

• realizace svatokopecké ročenky – příprava ročenky a úhrada tisku 
• pomoc při propagaci akcí pořádaných v MČ Sv. Kopeček a okolí – rozesílání 

pozvánek na e-mailové adresy obyvatel, přes facebook KMČ Sv. Kopeček, hlášení 
rozhlasem, roznos letáků, spolupráce s "Centrem kopečka" 

• spolupráce se svatokopeckými spolky a organizátory 
• podpora tiskovin týkajících se Sv. Kopečka (knihy, dějiny apod.), digitalizace 

dokumentů s následným vyvěšením na webu smOl. 
• jubilanti - osobní návštěvy obyvatel v domácnosti, předání dárku a květin. Každý rok 

KMČ navštíví cca 45 jubilantů. 
• podpora Klubu seniorů na Sv. Kopečku - úhrada dopravy zájezdu - Litomyšl, Kuks.. 
• příprava a odeslání seznamu akcí pořádaných v MČ Svatý Kopeček po 22 hodině na 

odbor KMČ a DP. 
 
5. Veřejné vyhlášky. 

• Příprava na doplnění OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na 
veřejných prostranstvích a vydání OZV o zákazu používání zábavné pyrotechniky a 
ohňostrojů v městské části Svatý Kopeček. 
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6. Spolupráce s MPO a PČR 
 
7. Spolupráce s MČ Droždín, Lošov a Radíkov- Tzv. „V4“. 

• Společná jednání a řešení problémů týkajících se těchto MČ, např. tzv. „Východní 
tangenta“ 

 
8. Problematika související s provozem "Domova sv. Anežky". 

• Problematika související s provozem Domova sv. Anežky (komunikace s Charitou 
Olomouc, stížnosti, veřejná schůze) 

 
9. Sadové náměstí 

• problematická  údržba celého území - stromy, zeleň, lavičky - mnoho majitelů - malý 
zájem smOl. 

 
10. Kontakt na KMČ   

• telefon, e-mail (obyvatelé jsou zvyklí zavolat tzv. kdykoliv). 
 
11. Aktivní účast KMČ Sv. Kopeček na tzv. „Výrobních výborech“. 

• Účast členů KMČ na přípravě projektů - většinou v dopoledních hodinách. 
 
12. Veřejné projednávání.  

• KMČ Svatý Kopeček aktivně komunikuje s obyvateli Sv. Kopečka - pravidelné veřejné 
schůze, vývěska, mailová komunikace, rozhlas, facebook a veřejné projednávání 
daných problematik. 
 

13. Majetkoprávní vyjádření k prodeji, směně nebo pronájmu nemovitostí smOl.    
• Veřejné projednávání žádostí na schůzi KMČ. 

14. Zápisy  
• Vyhotovení zápisů ze schůze KMČ 

 

15. BIO sběrová sobota 2018. 

 
16. Dořešit opravu rybníku Radíkovská 

• V roce 2019 je plánováno odbahnění horního rybníku.  
 

17. Rozpočet KMČ Svatý Kopeček. 
• rozpočet na opravy chodníků a komunikací v majetku smOl.: 300 000,-Kč realizace 

přes TSMO - nutno navrhnout opravy v roce 2019. 
• návrh investičních akcí na Svatém Kopečku 
• rozpočet na tzv. „Kulturu“: 150 000,- Kč (návrh na rok 2019) 

 
18. A další, které bude nutno řešit … 

S pozdravem 
za KMČ Svatý Kopeček 
František Prášil 


