Komise městské části č. 25 – Svatý Kopeček
Sadové náměstí 7, 779 00 Olomouc

Zápis z jednání ze dne 7. ledna 2019
I. Přítomni (dle prezenční listiny)
Členové KMČ: Černý Stanislav, Dvorská Hana, Jeřábek Stanislav, Krejčí Michal, Krejčová
Jana, Němcová Olga, Prášil František
Hosté: Ambrož Radek, Čapková Marta, Kučera Martin, Zvěř Evžen a p. Římský

II. Zahájení jednání, schválení programu a podněty občanů
Program – projednávané body:
1) Informace k připravované akci: „Slavnostní odhalení pamětní desky italským uprchlíkům
z doby první světové války“
2) Regulace konzumace alkoholických nápojů a žebrání na Svatém Kopečku
3) Regulace zábavné pyrotechniky na Svatém Kopečku
4) Využití finančních prostředků KMČ na r. 2019 – příprava rozpočtu
5) Informace z výrobního výboru akce „Svatý Kopeček – parkování – Projekt IDS“
6) Příprava Svatokopecké ročenky 2018
7) Oprava rybníku Radíkovská a odbahnění horního rybníku – upřesnění dalšího postupu
8) Rozšíření KMČ o další členy
9) Různé
Podněty občanů:
 Marta Čapková – informovala KMČ o záměru Matice svatokopecké nominovat pana Jana
Nedělníka k udělení Ceny města Olomouce za rok 2018. KMČ věc projednala a přijala
následující usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček podporuje návrh Matice svatokopecké na nominaci pana Jana
Nedělníka k udělení Ceny města Olomouce za rok 2018, ke kterému se připojuje.“
Hlasování: 6 : 0 : 1 (pro : proti : zdržel se)
 p. Římský – vystoupil s dotazy, jež směřovaly k jmenování členů KMČ Svatý Kopeček na
období 2018 – 2022, tedy konkrétně se ptal kdo komisi jmenuje a proč.
Michal Krejčí – vysvětlil, že komise městských částí jsou poradním a iniciativním orgánem
Rady města Olomouce (RMO), která je zřizuje a ruší, a to za účelem získávání místních
znalostí pro rozhodování orgánů statutárního města Olomouce a pro lepší informovanost
občanů města Olomouce o práci RMO.
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III. Projednávané body
1) Informace k připravované akci:
„Slavnostní odhalení pamětní desky italským uprchlíkům z doby první světové války“
 Jana Krejčová a Martin Kučera – představili KMČ záměr slavnostní akce, jež je spojená
s odhalením pamětní desky věnované italským uprchlíkům z doby první světové války a jejich
knězi P. Segatovi. Nově objevované informace o situaci italských uprchlíků, obyvatelů
Tridentska (tehdy součásti Rakouska – Uherska), jejichž část našla dočasný domov i na
Svatém Kopečku a okolí, dokreslují zdejší dějiny. Na připomínku této nedílné součásti místní
historie bude konána předmětná akce, jež se uskuteční dne 5. května 2019. Pamětní deska
bude umístěna v Ústavní ul. č. 9, tj. na původní budově kláštera sester premonstrátek, kde žil
a zemřel italský kněz G. Segata.
Podrobné historické informace lze dohledat na tomto odkazu:
http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_/10890/Italove_na_Sv_Ko
pecku.cs.pdf
KMČ Svatý Kopeček připravovanou akci podrobně projednala a přijala následující usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček bere na vědomí záměr instalování pamětní desky na památku pobytu
italských uprchlíků z doby první světové války a s ní spojené uspořádání slavnostní akce,
přičemž organizátory záměru žádá, aby komisi průběžně seznamovali s jeho další přípravou,
podobou programu a finačními náklady.“
Hlasování: 5 : 0 : 2 (pro : proti : zdržel se)
2) Regulace konzumace alkoholických nápojů a žebrání na Svatém Kopečku
Na základě dřívějších jednání KMČ (viz zápisy z r. 2018), jakož i přípravné komunikace
s MMOL, dospěla KMČ k níže uvedenému usnesení, o jehož naplnění bude nadále usilovat:
„KMČ Svatý Kopeček žádá RMO, aby zajistila doplnění OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace
alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce o nový bod č.
10) v příloze vyhlášky v tomto znění: 10. v městské části Svatý Kopeček Návrší Jana Pavla II.,
Sadové náměstí a park na vyhlídkovém místě „Ferďák“ (p.č. 64 v k.ú. Svatý Kopeček, okres
Olomouc).“
Hlasování: 7 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se)
3) Regulace zábavní pyrotechniky na Svatém Kopečku
Vzhledem na jedné straně zvýšené zátěži vyplývající z rekreačního charakteru městské části
(zde viz výletní restaurace s řadou oslav, svateb a jiných akcí, jakož i činnosti dalších
návštěvníků a rekreantů, vedoucích k nadměrnému používání „ohňostrojů“, střelbě rachejtlí a
bouchání petard, a to v průběhu celého roku) a na druhé straně významné potřebě ochrany
životního prostředí (zde viz rušení zvěře v ZOO, pacientů v hospicu, zachování klidu
duchovního místa) a v neposlední řadě zabránění nadměrného obtěžování místních občanů
(narušování veřejného pořádku hlukem), se KMČ rozhodla přijmout níže uvedené usnesení, o
jehož naplnění bude nadále usilovat:
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„KMČ Svatý Kopeček žádá RMO, aby zajistila přípravu a přijetí OZV vedoucí k zákazu
používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích a jiných prostranstvích
statutárního města Olomouce, a to v následujících možných variantách:
a) na území městské části Svatý Kopeček,
nebo
b) na konkrétně vymezených lokalitách v okolí restauračních zařízení na Svatém Kopečku,
nebo
c) na Návrší Jana Pavla II., Sadovém náměstí, parku na vyhlídkovém místě „Ferďák“ (p.č. 64
v k.ú. Svatý Kopeček, okres Olomouc), podél areálu ZOO v ul. Šlikova a Darwinova včetně
přilehlého parkoviště a dětského hřiště před vstupem do ZOO, areálu restaurace Fojtství
včetně přilehlého parkoviště a sousedního fotbalového hřiště“
S tím, že zákaz se nevztahuje na 31. prosince a 1. ledna a dále výjimky, o kterých rozhodne
RMO .
Hlasování: 7 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se)
4) Využití finančních prostředků KMČ na r. 2019 – příprava rozpočtu
Zřejmě i v roce 2019 bude KMČ moci dopoučit 150 tisíc Kč určených na tzv. provozní výdaje
a služby na Svatém Kopečku. Již tradičně je velká část z těchto prostředků věnována na
podporu činnosti spolků a komunitního života v naší městské části, v čemž chce KMČ i
nadále pokračovat. KMČ má z minulosti přehled o jednotlivých akcích a záměrech, jež jsou
na Svatém Kopečku každoročně uskutečňovány. V rámci rovného a otevřeného prostředí pro
všechny potencionální „žadatele“, tj. organizátory akcí a záměrů v oblasti kulturního a
komunitního života na Svatém Kopečku, bude zveřejněna obecná výzva k předložení
charakteristik akcí a záměrů, jež by na Svatém Kopečku mohli být podpořeny a zároveň
osloví všechny známé spolky a organizace, které již dříve obdrželi finanční podporu, jakož i
ty, které by ji mohli využít v budoucnosti.
Popis akcí a záměrů, jimž KMČ v letošním roce doporučí finanční podporu, bude obsahovat:
- jméno (fyzická osoba) či název (právnická osoba) organizátora (plus případných
spoluorganizátorů) akce či záměru,
- kontaktní údaje (na zastupující osobu), tj. adresa, e-mail, telefon/mobil,
- stručná charakteristika akce/záměru (tj. její zdůvodnění, stanovení cílové skupiny
včetně odhadu předpokládané účasti, apod.),
- celkové finanční náklady akce/záměru a výše případné podpory doporučené KMČ a
konkrétní účel jejího použití,
- datum konání akce či realizace záměru,
případně další informace dle úvahy organizátora, přičemž max. rozsah celého dokumentu by
neměl přesáhnout jednu stranu A4.
Uvedený popis připravovaných akcí a záměrů je třeba doručit do 31. ledna 2019 na e-mail:
michal.krejci.olomouc@centrum.cz a v případě potřeby konzultace je možné kontaktovat
Michala Krejčího telefonicky na 731 058 206 či přes uvedenou e-mailovou adresu.
5) Informace z výrobního výboru akce „Svatý Kopeček – parkování – Projekt IDS“
Dne 18. prosince 2018 proběhl výrobní výbor výše uvedeného projektu, který řešil způsob
napájení informačních značek, jež mají být realizovány u kruhového objezdu v Samotiškách,
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a to na příjezdech od Droždína, Chválkovic a Samotišek. Výsledkem jednání je nalezený
způsob řešení, kterým je napojení informačních značek na elektrickou síť veřejného osvětlení
Obce Samotišek, což bude dopracováno do projektové dokumentace.
6) Příprava Svatokopecké ročenky 2018
Přípravu Svatokopecké ročenky 2018 má za KMČ na starosti paní Dvorská a pan Prášil, kteří
zorganizují přípravné setkání s dalšími autory ročenky, o jehož termínu v předstihu uvědomí
členy KMČ. Pan Prášil již oslovil osoby a organizace, jež do ročenky pravidelně přispívají
s výzvou o nový příspěvek. Tisk ročenky je plánován na květen 2019.
7) Oprava rybníku Radíkovská a odbahnění horního rybníku – další postup
KMČ prodiskutovala problematiku opravy rybníku na Radíkovské (tj. unikání vody; likvidace
orobinců), jakož i záměr odbahnění horního rybníku, který by měl být realizován v letošním
roce. Obě vodní nádrže mají víceúčelový charakter (požární nádrž, biotop zvláště chráněných
druhů, sportovně-rekreační a estetická funkce, apod.), jehož jednotlivé funkce musí být
vyváženy, což mimo jiné znamená, že nelze při odbahnění rybníků zcela eliminovat vodní a
mokřadní vegetaci (vyjma likvidace orobince či rákosu) či provádění prací realizovat v jarním
a letním období (rozmnožování obojživelníků a následný vývoj jejich larev). Předseda KMČ
kontaktuje majetkoprávní odbor MMOl za účelem zjištění aktuálního stavu a koordinace
dalšího postupu, o čemž bude komisi informovat.
8) Rozšíření KMČ o další členy
Na jednání KMČ byl přítomen pan Evžen Zvěř, který byl členem předchozí komise a vyjádřil
zájem o členství i v této komisi. Komise přijala následující usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček doporučuje RMO jmenovat pana Evžena Zvěře členem komise.“
Hlasování: 7 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se)
9) Různé
 František Prášil informoval KMČ o následujících záležitostech:
- u parkovišť podél silnice na Radíkov chybí dopravní značky, které zde byly umístěny,
- v ZOO dochází k pálení větví, přičemž kouř obtěžuje občany Svatého Kopečka a
s ředitelem ZOO bylo v minulosti dohodnuto přednostní štěpkování dřevního odpadu.
 Stanislav Jeřábek informoval KMČ o případu ze dne 22. prosince 2018, kdy ze sypače
komunikací TSMO (či jimi nasmlouvané firmy) vytékala nafta, což zasáhlo většinu
komunikací na Svatém Kopečku.
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IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
Regulace konzumace alkoholických nápojů a žebrání na Svatém Kopečku, usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček bere na vědomí záměr instalování pamětní desky na památku pobytu
italských uprchlíků z doby první světové války a s ní spojené uspořádání slavnostní akce,
přičemž organizátory záměru žádá, aby komisi průběžně seznamovali s jeho další přípravou,
podobou programu a finačními náklady.“
Regulace konzumace alkoholických nápojů a žebrání na Svatém Kopečku, usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček žádá RMO, aby zajistila přípravu a přijetí OZV vedoucí k zákazu
používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích a jiných prostranstvích
statutárního města Olomouce, a to v následujících variantách:
a) na území městské části Svatý Kopeček,
nebo
b) na konkrétně vymezených lokalitách v okolí restauračních zařízení na Svatém Kopečku,
nebo
c) na Návrší Jana Pavla II., Sadovém náměstí, parku na vyhlídkovém místě „Ferďák“ (p.č. 64
v k.ú. Svatý Kopeček, okres Olomouc), podél areálu ZOO v ul. Šlikova a Darwinova včetně
přilehlého parkoviště a dětského hřiště před vstupem do ZOO, areálu restaurace Fojtství
včetně přilehlého parkoviště a sousedního fotbalového hřiště“
S tím, že zákaz se nevztahuje na 31. prosince a 1. ledna a dále výjimky, o kterých rozhodne
RMO .
Rozšíření počtu členů KMČ Svatý Kopeček, usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček doporučuje RMO jmenovat pana Evžena Zvěře členem komise.“

V. Závěr
Jednání KMČ bylo ukončeno v 22:00 hod.
Příští jednání KMČ se uskuteční 4. února 2019 od 19:00 hod.

Zapsal: Michal Krejčí
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