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

Zápis z jednání ze dne 4. března 2019
I. Přítomni (dle prezenční listiny)
Členové KMČ: Bernard Vladimír, Černý Stanislav, Dvorská Prekop Hana, Jeřábek Stanislav,
Krejčí Michal, Krejčová Jana, Kučera Martin, Němcová Olga, Prášil František, Zvěř Evžen
Omluveni: Černá Dagmar
Hosté (dle prezenční listiny): Milan Polián, Jiří Středa, Marcela Dostálová, Milan Andrys,
Andrea Kočiříková, František Prášil st., Pavlína Kolaříková, Jiří Jaroš, Stanislav Valuš, Radek
Ambrož, Vl. Římský, Ivo Krejčí, Zora Krejčí, Z. Martinásková, Bernard Slaboch, Radim
Schubert

II. Zahájení jednání, schválení programu a podněty občanů
Michal Krejčí – přivítal přítomné občany a členy komise, představil nové členy KMČ: Ing.
Vladimíra Bernarda, PhDr. Martina Kučeru, pana Evžena Zvěře a paní Dagmar Černou
(omluvena).
K programu, který byl členům komise rozeslán, nebyla podána žádná doplnění a na začátku
jednání byl schválen. Ověřením zápisu je pověřen Martin Kučera.
Program – projednávané body:
1) Zahájení jednání a podněty občanů
2) Projednání /schválení návrhu/ů na využití finančních prostředků KMČ určených na tzv.
opravy chodníků
3) Projednání /schválení návrhu/ů na využití finančních prostředků na tzv. estetizaci
veřejných prostranství
4) Rozšíření KMČ – informace od paní náměstkyně primátora Markéty Záleské
5) Různé
- aktualizace plánu zimní údržby chodníků a komunikací
- určení zástupce KMČ v pracovní skupině města pro přípravu Východní tangenty
- podnět z KMČ Chválkovice ke zvýšení frekvence jízd autobusů ve večerních hodinách
- vysazení lípy – stromu svobody – záměr Tělocvičné jednoty Sokola Svatý Kopeček
- informace ze setkání předsedů KMČ (Droždín, Lošov, Radíkov a Sv. Kopeček) s policií
- informace z prohlídky budovy na Křičkově ul. č. 4
- komunikace RMO a KMČ (informace z odd. KMČ a DP)
- květiny jubilantům (výdaje KMČ)
6) Ukončení jednání

III. Projednávané body
1) Projednání/schválení návrhu/ů na využití finančních prostředků KMČ určených na
tzv. opravy chodníků
Na opravy chodníků / komunikací má KMČ na r. 2019 částku 300 tisíc Kč.
Z předchozího období je k dispozici nacenění oprav těchto úseků komunikací:
- úsek č. 3) K Hájence, oprava živičného povrchu od ul. Haškova na konec za 277.391,- Kč,
- úsek č. 2C) K Hájence, oprava živičného povrchu od opravy č. 1A po stávající opravu směr
k ZOO za 209.712,- Kč,
- úsek č. 4) Sadové nám. oprava živičného povrchu – cesta ke kostelu za 315.560,- Kč.
Komise se na únorovém jednání shodla, že s určením konkrétního úseku chodníku /
komunikace k opravě vyčká do konce zimy (tj. odtání sněhu), aby bylo možno prověřit
aktuální poškození povrchů.
Závěry z diskuze komise:
- ani jeden ze tří naceněných úseků komunikací není natolik rozbitý, aby byl ve výběru
k opravě jednoznačně upřednostněn;
- nejvíce poškozený je předmětný úsek komunikace na Sadovém nám. (avšak jen na 50 %
z celkové délky);
- oprava úseků na ul. K Hájence má opodstatnění zejména z důvodu návaznosti na dříve
provedené opravy na této ulici, čímž se v cílovém stavu dosáhne jednotného nového
povrchu pro celou ulici, přičemž jako více poškozený se jeví úsek č. 2C) za 209.712,- Kč;
- je zapotřebí provést monitoring drobných závad na chodnících (vyvrácený obrubník, rozbitá
dlaždice, apod.) a ty zdokumentovat (popis závady a lokalizace, fotodokumentace),
následně budou ze strany MMOL a TSMO tyto drobné závady naceněny a dle rozhodnutí
komise určeny k opravě.
Rozhodnutí k opravám chodníků / komunikací bylo přesunuto na další jednání komise.
2) Projednání /schválení návrhu/ů na využití finančních prostředků na tzv. estetizaci
veřejných prostranství
Michal Krejčí – uvedl, že je možné podávat záměry na využití 300.000,- částky na estetizaci
veřejného prostranství. Záměry musí respektovat tři podmínky: nesmí jít o stavby (investice),
musí být lokalizovány na městském pozemku a musí být realizovatelné letos (příklady:
výsadba zeleně, úprava veřejného prostranství, vybudování uměleckých děl, doplnění
mobiliáře, úklid, apod.). Původní termín podání návrhů záměrů byl do poloviny února, pan
náměstek Hekela jej ústně prodloužil na březen. Komisemi předložené záměry budou na
MMOL posouzeny z hlediska proveditelnosti.
Olga Němcová – zaslala písemné podněty / myšlenky – např. úprava informačního systému o
Svatém kopečku; info tabulky o významných budovách (např. basilika, Wolkrovka a další);
dále navrhuje ošetření stromů; zřízení relaxační zóny podle vzoru Velkého Týnce (kde si
občané či návštěvníci mohou odpočinout); nutné opravit lavičky u kostela; zastávka u ZOO

(zatlačit na dopravní podnik, aby ji přebudoval); zkulturnit okolí ZOO (tj. vytvořit naučnou
stezku, propojit místní hřiště).
František Prášil – zastávka ZOO – je vypracovaný záměr, jak by to mělo vypadat, a to
odborem dopravy. Záměr zašle předsedovi KMČ.
Michal Krejčí – poděkoval paní doktorce Němcové za komplexní přehled námětů a u
konkrétních podnětů komentoval jejich souvislost a možnou využitelnost pro záměry na
estetizaci veřejných prostranství. K otázce zřízení nového informačního systému se obrátil na
přítomného Radima Schuberta (vedoucí oddělení kultury MMOL) zda není připravováno
ucelené řešení pro celé město.
Radim Schubert – uvedl, že řešení informačního systému koncepčně spadá pod odbor
cestovního ruchu (a sportu) a odd. informačního centra, kde je tato věc připravována a měla
by být v brzké době realizována.
Následně p. Schubert představil záměr, jež deset let řeší s uměleckým kovářem a sochařem p.
Poliánem, a to instalaci uměleckého díla – sousoší dvanácti apoštolů. Sousoší by bylo
umístěno na vyhlídce před Wolkerovou vilou. Jedná se o nabídku zajímavé instalace ve
volném prostoru, které by Svatému Kopečku podle jeho názoru slušelo. K dispozici je
vizualizace sousoší na lokalitě, popis záměru a rozpočet. Přišel na komisi s nabídkou a zajímá
jej její názor.
Olga Němcová – libí se jí to, ale začíná se „čepicí“, nejprve se musí udělat pořádek na Svatém
Kopečku. Podporuje instalaci uměleckých děl jako součást úpravy veřejných prostranství, ale
nemůžeme dát na Svatý Kopeček sochy, pokud zde bude nepořádek. Město by mohlo dát
sochy jako dar.
Radim Schubert – městskou část instalace sousoší zkultivuje. Novodobých soch ve veřejném
prostoru na Svatém Kopečku moc nevzniklo. Sousoší je kovové a zahrnuje 3 m vysoké
postavy apoštolů, pro Svatý Kopeček to může být ojedinělý prvek. Jednalo by se o záměr za
zhruba 350 tis. Kč.
Michal Krejčí – místně zanedbané prostředí je jedna věc, u které je třeba se věnovat údržbě,
opravám a dobrému vzhledu. Podpora uměleckých děl je věc druhá, vítá představený záměr
dvanácti apoštolů, který je pro Svatý Kopeček výjimečnou příležitostí.
Stanislav Jeřábek – otevírá otázku informačního centra, o kterém se na Sv. Kopečku dříve
uvažovalo a dosud se nerealizovalo.
František Prášil – na Svatém Kopečku máme rozbité silnice, město se k městské části nechová
s dobrým přístupem (p. Jeřábek jeho slova potvrzuje s tím, že je to tak od počátku …). Mělo
by se vybudovat WC na parkovišti u Fojtství, kde je v době turistické sezóny mnoho lidí bez
hygienického zázemí. Mělo by se na město tlačit, aby bylo vše v pořádku.
Michal Krejčí – reaguje na podnět k WC u parkoviště Fojtství, kde řešení vidí v tzv.
sanitárním kontejneru s předsazenou dřevěnou pergolou, aby tato stavba dobře zapadla do
okolního prostředí. Půjde o stavbu napojenou na inženýrské sítě (voda, elektrika, odpady)
k jejíž realizaci je zapotřebí alespoň zjednodušená projektová dokumentace a tedy nelze na
tento záměr využít finanční prostředky z estetizace veřejných prostranství.

František Prášil – upozornil, že finanční prostředky určené na estetizaci veřejných prostranství
lze přesunout na opravy chodníků.
Milan Polián – umělecký kovář, vize dvanácti apoštolů vznikla před cca 10 lety; k dílu již
vytvořil sokl. Myslí si, že Svatý Kopeček jako poutní místo je vhodnou lokalitou pro takové
sousoší.
Olga Němcová – na základě proběhlé diskuze navrhla následující usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček se k projednání bodu sejde za čtrnáct dní, v mezidobí její členové
připraví konkrétní záměry (tedy jeho popis a umístění, včetně zamýšleného výsledku, způsobu
realizace a přibližného rozpočtu) na estetizaci veřejných prostranství.
Hlasování 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo schváleno.
3) Rozšíření KMČ – informace od paní náměstkyně primátora Markéty Záleské
KMČ Svatý Kopeček měla sedm členů, došlo k jejímu rozšíření o další čtyři členy, přičemž
jeden člen byl RMO jmenován na základě doporučení komise a další tři na základě
politických nominací. Paní náměstkyně primátora Markéta Záleská se jednání komise
nemohla zúčastnit, neb byla pracovně na souběžném jednání. Přítomní nově jmenovaní
členové KMČ Svatý Kopeček se představili přítomným. Následovala diskuze členů komise i
přítomných občanů (p. Ambrož, p. Řehák, p. Římský).
František Prášil – je zklamaný, princip komise by měl být o tom, že jsou zde lidé, kteří chtějí
pracovat, přitom jsou zde přijati členové, kteří zde nemají trvalé bydliště. Rada města podle
něj nemá důvěru místních občanů. Přednesl písemně připravený návrh usnesení:
KMČ Svatý Kopeček nesouhlasí s jmenováním nových členů KMČ Svatý Kopeček, o kterém
rozhodla RMO na svém jednání dne 18.2.2019.
Jedná se o paní Dagmar Černou, Ing. Vladimíra Bernarda, a PhDr. Martina Kučeru.
RMO jmenovala výše uvedené občany bez vědomí, projednání a odsouhlasení KMČ Svatý
Kopeček, přičemž RMO bylo známo, že KMČ Svatý Kopeček na svých pravidelných
schůzích dne 3.12.2018, 7.1.2019 a 4.2.2019 projednala a schválila na základě žádostí pana
Radka Ambrože, Evžena Zvěře a Petra Pudila doporučení RMO jmenovat je členy KMČ Svatý
Kopeček (uvedeno v zápisech ).
Z těchto obyvatel byl RMO jmenován pouze pan Evžen Zvěř.
KMČ Svatý Kopeček považuje postup RMO jako nesprávný, neetický a narušující podstatu
existence KMČ jako pojítko mezi smOl. a obyvateli žijící v městské části Svatý Kopeček.
Tento nestandartní postup RMO zcela znemožnil KMČ Svatý Kopeček projednat a vyjádřit se
k politicky navrhnutým zájemcům o práci v KMČ a na druhou stranu ignoroval doporučení
KMČ jmenovat obyvatele bez politické nominace, kteří zde žijí, mají zde bydliště a chtějí se
zapojit do veřejného života v městské části Svatý Kopeček.
Tento krok narušil důvěru obyvatel v KMČ Svatý Kopeček, její integritu a důvěru ve vedení
smOl. obecně.
Na základě výše uvedeného KMČ Svatý Kopeček žádá RMO:
1) o revokaci rozhodnutí o jmenování paní Dagmar Černé, Ing. Vladimíra Bernarda a PhDr.
Martina Kučery členy KMČ Svatý Kopeček,

2) přenechat rozhodnutí o doporučení RMO jmenovat paní Dagmar Černou, Ing. Vladimíra
Bernarda a PhDr. Martina Kučery za členy KMČ Svatý Kopeček na KMČ Svatý Kopeček v
rámci pravidelné schůze KMČ,
3) jmenovat pana Radka Ambrože a Petra Pudila za členy KMČ Svatý Kopeček.
Hlasování 6 : 0 : 3 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo schváleno.
4) Různé
¾ aktualizace plánu zimní údržby chodníků a komunikací
K plánu zimní údržby chodníků a komunikací vznáší KMČ dva podněty na jeho doplnění:
- prodloužení údržby komunikace v ul. Pod Hvězdou kolem adresy 2a až k Šmeralově vile,
- údržbu nového chodníku od autobusové zastávky ZOO (směr Radíkov) na ul. U Ovčačky.
¾ určení zástupce KMČ v pracovní skupině města pro přípravu Východní tangenty
Zástupkyní komise v pracovní skupině města pro přípravu Východní tangenty byla určena
paní Hana Prekop Dvorská.
¾ podnět z KMČ Chválkovice – zvýšení frekvence jízd autobusů ve večerních hodinách
KMČ Svatý Kopeček podporuje podnět z KMČ Chválkovice k zvýšení frekvence jízd
autobusů ve večerních hodinách
¾ vysazení lípy - stromu svobody - záměr Tělocvičné jednoty Sokola Svatý Kopeček
KMČ Svatý Kopeček souhlasí se záměrem TJ Sokol Svatý Kopeček na vysazení lípy k 100.
letému výročí jeho založení.
¾ informace ze setkání předsedů KMČ (Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček)
s městskou policií
Předseda KMČ informoval komisi o setkání s mětskou policií a zástupcem Policie ČR (Velká
Bystřice) a možnosti dočasného osazení mobilní kamery na Svatém Kopečku.
¾ informace z prohlídky budovy na Křičkově 4
Dne 13. února proběhlo v budově na Křičkově 4 místní šetření za účasti náměstka primátora
Martina Majora (odbor investic) a náměstkyně primátora Markéty Záleské (garant KMČ č.
25), vedení města se bude dále zabývat otázkou využití a možné rekonstrukce tohoto objektu.
¾ komunikace RMO a KMČ (informace z odd. KMČ a DP)
RMO plánuje realizovat tzv. výjezdní zasedání do městských částí – Svatý Kopeček bude mít
společné zasedání rady a KMČ Droždín, Radíkov a Lošov. Termín není dosud stanoven.
Na zasedání RMO jsou zváni předsedové KMČ, aby městské radě představili vybrané téma
k projednání. Termín pro naši komisi připadá na 8. dubna a přednostně bude řešena otázka
budovy Křičkova 4.
¾ květiny jubilantům (výdaje KMČ)
Michal Krejčí – informoval přítomné, že dle výsledku konzultace u paní vedoucí D.
Horňákové připadají výdaje za nákup květin pro jubilanty do rozpočtových prostředků komise

(tj. provozní výdaje a služby – celková částka 150 tisíc Kč), takže při cca 200,- Kč za kytici
činí pro r. 2019 výsledná částka 8.800,- Kč s níž je zapotřebí v této kapitole počítat.

IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
Rozšíření KMČ, přijaté usnesení:
KMČ Svatý Kopeček nesouhlasí s jmenováním nových členů KMČ Svatý Kopeček, o kterém
rozhodla RMO na svém jednání dne 18.2.2019.
Jedná se o paní Dagmar Černou, Ing. Vladimíra Bernarda, a PhDr. Martina Kučeru.
RMO jmenovala výše uvedené občany bez vědomí, projednání a odsouhlasení KMČ Svatý
Kopeček, přičemž RMO bylo známo, že KMČ Svatý Kopeček na svých pravidelných
schůzích dne 3.12.2018, 7.1.2019 a 4.2.2019 projednala a schválila na základě žádostí pana
Radka Ambrože, Evžena Zvěře a Petra Pudila doporučení RMO jmenovat je členy KMČ Svatý
Kopeček (uvedeno v zápisech ).
Z těchto obyvatel byl RMO jmenován pouze pan Evžen Zvěř.
KMČ Svatý Kopeček považuje postup RMO jako nesprávný, neetický a narušující podstatu
existence KMČ jako pojítko mezi smOl. a obyvateli žijící v městské části Svatý Kopeček.
Tento nestandartní postup RMO zcela znemožnil KMČ Svatý Kopeček projednat a vyjádřit se
k politicky navrhnutým zájemcům o práci v KMČ a na druhou stranu ignoroval doporučení
KMČ jmenovat obyvatele bez politické nominace, kteří zde žijí, mají zde bydliště a chtějí se
zapojit do veřejného života v městské části Svatý Kopeček.
Tento krok narušil důvěru obyvatel v KMČ Svatý Kopeček, její integritu a důvěru ve vedení
smOl. obecně.
Na základě výše uvedeného KMČ Svatý Kopeček žádá RMO:
1) o revokaci rozhodnutí o jmenování paní Dagmar Černé, Ing. Vladimíra Bernarda a PhDr.
Martina Kučery členy KMČ Svatý Kopeček,
2) přenechat rozhodnutí o doporučení RMO jmenovat paní Dagmar Černou, Ing. Vladimíra
Bernarda a PhDr. Martina Kučery za členy KMČ Svatý Kopeček na KMČ Svatý Kopeček v
rámci pravidelné schůze KMČ,
3) jmenovat pana Radka Ambrože a Petra Pudila za členy KMČ Svatý Kopeček.

V. Závěr
Michal Krejčí – závěrem informoval přítomné o tom, že na dnešním jednání zastupitelstva
města byla přijata úprava OZV o regulaci pití alkoholu a žebrání, která byla rozšířena dle
doporučení KMČ Svatý Kopeček z ledna tohoto roku. Nově je tedy zakázáno pití alkoholu na
veřejných prostranstvích Návrší Jana Pavla II, vyhlídkové místo „Ferďák“ před Wolkerovou
vilou a na celém Sadovém náměstí (vyjma prostoru restauračních či jiných vyhrazených
předzahrádek).
Jednání KMČ bylo ukončeno v 22:30 hod.
Příští mimořádné jednání KMČ se uskuteční 18. března 2019 od 19:00 hod.
Zápis pořídil: Michal Krejčí

Správnost zápisu potvrdil: Martin Kučera

