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

Zápis z jednání ze dne 6. května 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): Valihrach Jiří, Klváček Jan, Římský Vladimír, Habáň Radomír

II. Zahájení jednání, schválení programu a podněty občanů
Michal Krejčí – přivítal přítomné občany a členy komise, představil program jednání KMČ,
který byl následně schválen. Ověření zápisu provede Vladimír Bernard.
Program – projednávané body:
1) Zahájení jednání, schválení programu a ověřovatele zápisu, info k dříve podaným
podnětům občanů a nové drobné podněty občanů
2) Vystoupení paní náměstkyně Markéty Záleské
3) Estetizace, info z MMOL a RMO (přijetí předsedy dne 15. dubna)
4) Chodníkovné, info z místního šetření a nacenění drobných oprav – výběr a schválení
5) Autobusová zastávka bazilika (směr OL), projednání v komisi a přijetí usnesení
6) Autobusové zastávky ZOO
7) Stanoviště na tříděný odpad (úprava, lokalizace)
8) Komunikace v KMČ a rozdělení činností
9) Různé
10) Ukončení jednání
Podněty občanů z minulého jednání:
• Stanoviště tříděného odpadu – ve věci proběhne místní šetření se zástupci MMOL, odbor
městské zeleně a odpadů a TSMO, a to dne 24. května od 9:00 hod. Sraz je na Sadovém
náměstí 7 před poštou. Cílem šetření je prověření možností lokalizace a úpravy stanovišť
tříděného odpadu na Svatém Kopečku.
• „Petice“ občanů ze 7. ledna 2019 byla projednána na vedení statutárního města Olomouce a
odpověď ze dne 19. února 2019 byla zaslána panu Petru Pudilovi, jež byl podepsán v seznamu
jako první.
• Zápis ze setkání občanů s primátorem města (26. 1. 2019) nelze zpětně pořizovat. Zápis
nebyl vyhotoven, neboť se jednalo o neformální besedu.

Nové podněty občanů:
• Vladimír Římský – předal předsedovi KMČ písemné otázky, na které je písemně reagováno
(viz příloha zápisu).

III. Projednávané body
1) Vystoupení paní náměstkyně Markéty Záleské
Markéta Záleská – informovala komisi o následujících bodech:
‐ záměru města zřídit v objektu Křičkova 4 veřejné WC, které vznikne renovací stávajícího
sociálního zařízení, jež bude za poplatek zpřístupněno veřejnosti. Stavební úpravy a
bezpečnostní oddělení prostoru sociálního zařízení – veřejného WC – od zbylé části objektu
proběhnou v měsíci červnu. Veřejné WC bude sloužit jako hygienické zázemí sousedního
parkovacího prostoru u Fojtství.
‐ byla zahájena investiční stavební akce – chodník na Dvorského ul.
‐ rada města projednala záměr na dlouhodobý pronájem soukromých pozemků p.č. 233 a 236,
jež budou bezplatně zapůjčeny městu, a to za účelem jejich estetizační úpravy a zpřístupnění
veřejnosti.
‐ vedení města se zabývá přípravou OZV na regulaci zábavné pyrotechniky, jež by na Svatém
Kopečku měla zásadně omezit „ohňostroje“. Předpokládá se, že obdobnou vyhlášku budou
požadovat i další městské části a problémem je její vymahatelnost. Komise na jednání
potvrdila zájem na přijetí této OZV, tak jak ji doporučila RMO na svém zasedání dne 7.
ledna 2019.
‐ pro prostor Sadového náměstí by v příštím roce měla být zpracována koncepční
architektonická studie, jež navrhne celkové řešení tohoto stěžejního urbanistického prostoru
Svatého Kopečka a jeho architektonickou renovaci.
‐ v závěru paní náměstkyně ocenila proběhlé Italské dny, jež se na Svatém Kopečku konaly 3.
až 5. května, kdy proběhla řada akcí (vernisáž výstavy, besedy, odhalení pamětní desky) za
účasti stovek osob, včetně zahraničních zástupců a představitelů města, kraje a církve.
2) Estetizace, info z MMOL a RMO (přijetí předsedy dne 15. dubna)
Michal Krejčí – informoval komisi o výsledcích přijetí předsedy KMČ na jednání Rady města
Olomouce (RMO) dne 15. května, kde byly probírány následující body:
• Veřejné WC u parkoviště Fojtství a fotbalového hřiště: na základě interpelace předsedy
KMČ uložila RMO v této věci úkol Správě nemovitostí Olomouc (SNO). Ze strany SNO
byly prověřeny tři varianty řešení na zajištění hygienického zázemí pro návštěvníky Svatého
Kopečka v parkovacím prostoru Fojtství. Jednalo se o tzv. smart toalety, dále sanitární
kontejner napojený na inženýrské sítě a renovaci stávajícího sociálního zařízení v objektu
Křičkova 4. Z porovnání nákladů jednoznačně vyplynulo nejvhodnější řešení, kterým je
renovace a využití sociálního zařízení na Křičkově 4.
Komise městské části Svatý Kopeček přijala následující usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček souhlasí s rekonstrukcí stávajícího sociálního zařízení v objektu
Křičkova 4, jež bude provedeno pro účely veřejného WC určeného návštěvníkům Svatého
Kopečka parkujícím v dané lokalitě a pro potřeby pořádání místních akcí.“
Hlasování: 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo schváleno.

• Pozemky po bývalém kulturním domu + estetizace okolí budovy Sadové náměstí 7: na
základě podnětu předsedy KMČ stanovila RMO úkol spočívající v posouzení možnosti
vzniku veřejně přístupného prostoru, přičemž předmětné soukromé pozemky by město získalo
do dlouhodobého bezplatného pronájmu.
Postup přípravy záměru je následovný: projednání podmínek dlouhodobé výpůjčky pozemku
městu s jejich vlastníkem na majetkoprávním odboru a navazující příprava nájemní smlouvy,
zpracování koncepční studie zahradních úprav celé zájmové lokality včetně nacenění prací na
pozemcích p.č. 233 a 236 k.ú. Svatý Kopeček, představení studie na jednání KMČ a
doporučení komise k využití finančních prostředků na estetizaci veřejných prostranství.
Komise městské části Svatý Kopeček přijala následující usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček souhlasí s přípravou záměru estetizace pozemků po bývalém kulturním
domu (p.č. 233 a 236) a okolí budovy města na Sadové nám. 7.“
Hlasování: 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo schváleno.
• budova Křičkova 233/4: předseda KMČ seznámil RMO s historií objektu a potřebou najít
a realizovat funkční využití objektu, který vyžaduje celkovou rekonstrukci, a to v souladu se
zájmy obyvatel Svatého Kopečka. Primátor města v této souvislosti mimo jiné odkázal na
blížící se setkání se zástupci TJ Sokol Svatý Kopeček, které se uskuteční dne 9. května 2019.
František Prášil – zdůraznil, že na rekonstrukci objektu je již zpracován a s občany Svatého
Kopečka projednán investiční záměr a případné zpracování jiného záměru či projektu je dle
něj mrhání penězi. Dále uvedl, že „komise je jednoznačně proti tomu, aby se budova
prodávala“.
Michal Krejčí – připomněl, že na minulém jednání komise p. Prášil přislíbil dohledání a
zaslání zápisů z veřejných projednání, které se v minulém volebním období v této věci
konaly a jejich rozeslání členům komise. Taktéž měly být p. Prášilem rozeslány kalkulace
nákladů na rekonstrukci domu na Křičkově 4. Dále odkázal na minulé jednání komise, která
se využitím objektu na Křičkově 4 obsáhle zabývala, avšak nepřijala žádné usnesení.
• statická doprava – parkování návštěvníků Svatého Kopečka: tento bod byl na RMO
projednán jen částečně, a to z časových důvodu a související nepřítomnosti pana primátora a
dalších členů rady města. Z krátkodobého hlediska je v přípravě projekt IDS (informačně
dopravního systému) v jehož rámci má dojít k realizaci navigačního a platebního systému
stávajících parkovišť na Svatém Kopečku (předpoklad realizace 2020-21). Z dlouhodobého
hlediska jsou k dispozici dvě koncepční řešení problematiky statické dopravy, z nichž starší je
založeno na výstavbě parkovacího domu u ZOO + přiváděcí silniční komunikace a novější
pak na vybudování záchytného parkoviště v Samotiškách + kyvadlové autobusové dopravě.
Problematika parkování bude hlavním bodem programu příštího jednání komise.
František Prášil – reagoval tvrzením, že existuje pouze jedna koncepční studie, jež počítá se
záchytným parkovištěm a kyvadlovou dopravou. Záměr parkovacího domu u ZOO je dle něj
zvláštním solitérem.
4) Chodníkovné, info z místního šetření a nacenění drobných oprav – výběr a schválení
Na základě místního šetření provedly TSMO nacenění požadovaných drobných oprav
chodníků a komunikací, jakož i aktuální nacenění komisí již dříve schválené opravy části ul.
K Hájence.
Komise městské části Svatý Kopeček přijala následující usnesení:

„KMČ Svatý Kopeček schvaluje využití finančních prostředků na opravu chodníků v r. 2019
dle tohoto seznamu:
1) K Hájence oprava povrchu komunikace od stáv. úpravy u č. 13 po ul. Šlikova za 139 082,2) Darwinova oprava dlažby a obrub chodnků za 34 540,3) E.F. Buriana – výjezd na ul. Dvorského oprava povrchu komunikace za 94 721,4) Kovařovicova oprava povrchu komunikace u poklopu za 16 896,5) Sadové nám. oprava chodníku z dlažební kostky za 14 112,Celkový součet ………………………………………………………………………… 299 351,- Kč“
Hlasování: 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo schváleno.
5) Autobusová zastávka bazilika (směr OL), projednání v komisi a přijetí usnesení
Komise se zabývala projektem na přeložení autobusové zastávky „Bazilika“ (směr Olomouc),
na který je vydané a prodloužené stavební povolení, přičemž v diskuzi převažující názor
členů komise je takový, že tato investice je pro Svatý Kopeček prioritní, a to i před záměrem
projektu IDS. Důvodem je nebezpečnost lokalizace stávající autobusové zastávky, která
ohrožuje majetek, zdraví i životy občanů.
Vladimír Bernard – požaduje, aby v daném úseku byla dopravním značením snížena max.
povolená rychlost a zavedena plná čára.
Michal Krejčí – navrhl následující usnesení komise: „KMČ Svatý Kopeček žádá RMO, aby
v r. 2020 zajistila stavební realizaci akce „Svatý Kopeček – zastávka MHD“ (Bazilika, směr
Olomouc)“.
František Prášil – přednesl protinávrh ve znění: „KMČ Svatý Kopeček žádá RMO, aby v r.
2020 zajistila za 1) stavební realizaci akce „Svatý Kopeček – zastávka MHD“ (Bazilika, směr
Olomouc)“ a za 2) realizaci projektu „IDS na Svatém Kopečku“, a to v uvedeném pořadí“.
Dle jednacího řádu nejprve proběhlo hlasování o protinávrhu, který byl přijat.
Komise městské části Svatý Kopeček přijala následující usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček žádá RMO, aby v r. 2020 zajistila za 1) stavební realizaci akce „Svatý
Kopeček – zastávka MHD“ (Bazilika, směr Olomouc)“ a za 2) realizaci projektu „IDS na
Svatém Kopečku“, a to v uvedeném pořadí“
Hlasování: 6 : 2 : 2 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo schváleno.
6) Autobusové zastávky ZOO
Komise se seznámila se záměrem „Svatý Kopeček – ZOO, autobusová zastávka“, který řeší
modernizaci autobusových zastávek, a to jak ve směru na Olomouc, tak i na Lošov (Radíkov).
Komise městské části Svatý Kopeček přijala následující usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček žádá RMO, aby v r. 2020 zajistila projektovou přípravu akce „Svatý
Kopeček – ZOO, autobusová zastávka“
Hlasování: 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo schváleno.
7) Stanoviště na tříděný odpad (úprava, lokalizace)
Podkladem pro projednání tohoto bodu je materiál zpracovaný paní Olgou Němcovou, který
rozeslala členům komise dne 2. dubna 2019. V další diskuzi se rovněž řešila otázka
přemístění kontejnerů na tříděný odpad na Sadovém náměstí, a to ze stávajícího stanoviště
před poštou na potencionálně budované stanoviště vedle prodejny potravin.

Stanoviště tříděného odpadu – ve věci proběhne místní šetření se zástupci MMOL, odbor
městské zeleně a odpadů a TSMO, a to dne 24. května od 9:00 hod. Sraz je na Sadovém
náměstí 7 před poštou. Cílem šetření je prověření možností lokalizace a úpravy stanovišť
tříděného odpadu na Svatém Kopečku
8) Komunikace v KMČ a rozdělení činností
František Prášil – jež byl iniciátorem tohoto bodu, zopakoval své výhrady, které již dříve
rozesílal e-mailem členům komise a RMO. Týkaly se pracovního podkladu, jež sestavil
předseda KMČ pro jednání RMO a členům komise zaslal na vědomí. Dle p. Prášila měl být
tento materiál komisí schválen. Dále kritizoval posunutí času dnešního jednání komise, které
dle něj měly členové komise schválit. Konečně pak požadoval přístup do e-mailové adresy:
kmc25@olomouc.eu, a to pro sebe či všechny členy komise.
Michal Krejčí – se ve věci podkladového materiálu pro RMO odkázal na stanovisko paní
vedoucí odd. komisí městských částí – Bc. Horňákové, která si tento materiál vyžádala a
rovněž následně uvedla, že zpracování tohoto podkladu je plně v kompetenci předsedy KMČ.
Zdůraznil přitom, že všechny body, jež materiál obsahuje byly v předchozím období na
komisi projednávány, a proto je při svém přijetí v radě města předkládal. K posunutí času
dnešního jednání komise z 19:00 hod. na 20:00 hod. uvedl, že tak učinil na základě žádosti
dvou členů komise, kteří v danou dobu byli pracovně vytíženi na jiné akci a mohli se jejího
jednání účastnit až od osmé hodiny. Jednalo se o mimořádné posunutí času jednání, které bylo
předem avizováno, jak členům komise, tak i veřejnosti (tj. rozeslání pozvánky na e-mailové
adresy občanů či její vyvěšení na informační tabuli komise; jakož i uvedení dané informace
v zápise z předchozího jednání). Přístup k uvedené e-mailové adrese má jako předseda
komise, přičemž zodpovídá za její správu a předávání informací, z tohoto důvodu nepřistoupí
k sdílenému přístupu elektronické poštovní adresy.
Rozdělení činností – garance oblastí či úkolů členy komise:
Michal Krejčí – jako podklad k jednání rozeslal stručný návrh (viz níže) na rozdělení
pracovních činností mezi členy komise, kteří by garantovali přidělené úkoly či oblasti.
Smyslem daného rozpisu je jednoznačné přiřazení činnosti a zodpovědnosti ke konkrétnímu
členu komise, přičemž rozhodovací právo má komise jako celek.
¾ Mgr. Michal Krejčí, předseda - komunikace s RMO a MMOL, koncepční a prioritní úkoly
(např.: estetizace, parkování, Křičkova 4, Sadové nám.), všeobecně cokoliv dle potřeby
¾ Ing. Vladimír Bernard – oblast bezpečnosti (komunikace s MPO)
¾ Ing. Stanislav Černý – dozor nad probíhajícími stavbami (opravy chodníků)
¾ Mgr. Hana Prekop Dvorská – správa FB, zástupce KMČ pro Východní tangentu, ročenka
¾ Stanislav Jeřábek – dozor nad probíhajícími stavbami (opravy chodníků)
¾ Jana Krejčová – redakce Svatokopeckých novin (grafická úprava, korektury)
¾ PhDr. Martin Kučera – redakce Svatokopeckých novin (texty)
¾ PaedDr. Olga Němcová MBA – zpracování koncepčních podkladů
¾ František Prášil – oblast odpadů (komunikace s TSMO)
¾ Evžen Zvěř – hlášení místního rozhlasu
František Prášil – k danému návrhu uvedl, že chce být též připsán k oblasti „parkování“ či
„Křičkova 4“ a požaduje účast na všech jednáních, které jsou v těchto věcech vedeny.
Michal Krejčí – vysvětlil, že smyslem navrhovaného rozdělení činností je jednoznačné
přiřazení garanta k dané konkrétní aktivitě či oblasti, přičemž je možné k jakémukoliv tématu
přizvat i další spolupracují členy komise (např. v oblasti věřejných prostranství a jejich

estetizace spolupracuje osobně s paní Němcovou), avšak připsání více jmen k jedné
činnosti/oblasti rozmělňuje samotný princip její individuální garance. Z praktického pohledu
je rovněž nemožné zajistit požadovanou účast na všech jednáních, která se k danému tématu
vedou, neboť ta jsou různého charakteru, včetně nahodilých a neplánovaných setkání, anebo
se konají na přímé pozvání jiných osob a institucí.
Předložený návrh na rozdělení činností zůstal bez závěru a komise se k němu případně vrátí
na dalších jednáních.
9) Různé
¾ Hana Prekop Dvorská – informovala komisi o přípravě Svatokopecké ročenky 2018 pro
kterou je shromážděno na 90 % textových příspěvků a měla by být vytištěna v tiskárně
Profitisk (bývalá Epava) v nákladu 450 ks. Předpokládané náklady tisku činí 15.000,- Kč.
¾ Olga Němcová – informovala, že předseda KMČ svolává pracovní jednání na MMOL ve
věci veřejného prostranství na Sadovém náměstí, jehož se mají účastnit zástupci
majetkoprávního odboru, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství a útvar
hlavního architekta.

IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
Komise se shodla na následujících usneseních:
„KMČ Svatý Kopeček souhlasí s rekonstrukcí stávajícího sociálního zařízení v objektu
Křičkova 4, jež bude provedeno pro účely veřejného WC určeného návštěvníkům Svatého
Kopečka parkujícím v dané lokalitě a pro potřeby pořádání místních akcí.“
„KMČ Svatý Kopeček souhlasí s přípravou záměru estetizace pozemků po bývalém kulturním
domu (p.č. 233 a 236) a okolí budovy města na Sadové nám. 7.“
„KMČ Svatý Kopeček schvaluje využití finančních prostředků na opravu chodníků v r. 2019
dle tohoto seznamu:
1) K Hájence oprava povrchu komunikace od stáv. úpravy u č. 13 po ul. Šlikova za 139 082,2) Darwinova oprava dlažby a obrub chodnků za 34 540,3) E.F. Buriana – výjezd na ul. Dvorského oprava povrchu komunikace za 94 721,4) Kovařovicova oprava povrchu komunikace u poklopu za 16 896,5) Sadové nám. oprava chodníku z dlažební kostky za 14 112,Celkový součet ………………………………………………………………………… 299 351,- Kč“
„KMČ Svatý Kopeček žádá RMO, aby v r. 2020 zajistila za 1) stavební realizaci akce „Svatý
Kopeček – zastávka MHD“ (Bazilika, směr Olomouc)“ a za 2) realizaci projektu „IDS na
Svatém Kopečku“, a to v uvedeném pořadí“
„KMČ Svatý Kopeček žádá RMO, aby v r. 2020 zajistila projektovou přípravu akce „Svatý
Kopeček – ZOO, autobusová zastávka“

V. Závěr
Jednání KMČ bylo ukončeno v 23:10 hod.
Příští jednání KMČ se uskuteční 3. června 2019 od 19:00 hod.
Zápis pořídil: Michal Krejčí

Správnost zápisu potvrdil: Vladimír Bernard

Vážený pane Římský,
dovolte mi, reagovat na Vaše otázky ze dne 6. května 2019, jež se týkají parkování na Svatém
Kopečku v době zvýšené turistické sezóny. V nejkritičtějších dnech, kterých každoročně
přibývá, nastává celkový dopravní kolaps. Vedle cca 600 dostupných parkovacích stání jsou
vozidla ve všech možných uličkách a na lesních cestách v počtu desítek a desítek automobilů.
Osobně tuto věc považuji za nejpalčivější problém, který v této městské části máme. Trápí jak
obyvatele Svatého Kopečka, tak i jeho návštěvníky. Dlouhodobě je nedostatek parkovacích
míst i hlavní překážkou rozvoje ZOO Olomouc.
Již v r. 2000 byla zpracována studie: „Olomouc – Svatý Kopeček, záchytné parkoviště Pod
bytovkami“ na kterou navázala dokumentace k územnímu řízení a vydání územního
rozhodnutí. Záchytné parkoviště s kapacitou 233 míst pro osobní automobily a 17 míst pro
autobusy nakonec nebylo vybudováno, a to v důsledku roztříštěných majetkoprávních vztahů
na lokalitě. Součástí záměru bylo i provedení přeložky komunikace III/4432.
V roce 2008 byla vyhotovena: „Vyhledávací studie nové polohy parkoviště pro motorová
vozidla v městské části Svatý Kopeček“, která prověřovala 12 dílčích lokalit, přičemž u
některých byly dále zvažovány různé podvarianty. Jako nejvhodnější lokalita pro navýšení
počtu parkových míst bylo studii doporučeno parkoviště u ZOO, na kterém by byl vybudován
parkovací dům. Příjezd na lokalitu by byl zajištěn novou silniční komunikací, čímž by se
dopravně odlehčilo ul. Darwinova..
Předmětné doporučení studie z r. 2008 více rozpracovala: „Technicko – ekonomická studie
parkovacího objektu, rozšíření parkoviště a příjezdové komunikace na Svatém Kopečku“
z ledna 2010, jejíž návrh přinášel celkové zvýšení kapacity osobních stání na Svatém
Kopečku o 344 parkovacích míst (tedy zhruba dvojnásobek tehdejšího stavu). Nedílným
benefitem je i možnost přivedení autobusů MHD, jakož i zájezdových autobusů, přímo
k ZOO.
Nejnovějším koncepčním podkladem je studie „Parkování na Svatém Kopečku u Olomouce“
z února 2016, na kterou navázal investiční záměr (IZ) parkovacího systému ze září 2016. Dle
těchto podkladů je kapacita stávajících parkovišť na Svatém Kopečku následující:
P – ZOO – 125 parkovacích míst
P – Radíkovská – 110 parkovacích míst
P – U Ovčačky – 30 parkovacích míst
P – U Fojtství – 60 parkovacích míst (+ parkovací plocha „hřiště“ cca 250 parkovacích míst)
P – U Macků – 25 parkovacích míst
--------------------------------------------Celkem – 350 (600) parkovacích míst
Uvedený IZ v první etapě zahrnuje vybudování informačně – navigačního systému pro
stávající parkoviště a jejich zpoplatnění (dále jen informačně dopravní systém – „IDS“).
V druhé etapě se počítá s vybudování záchytného parkoviště pod Svatým Kopečkem u silnice
od Olomouce (Chválkovic), a to v lokalitě před kruhovým objezdem, jež by mělo mít
kapacitu 280 parkovacích míst. Současně by (dle uvedené studie) již neměl být pro parkování
využíván prostor fotbalového hřiště u Fojtství (tj. cca 250 stání). Celkové zvýšení kapacity
osobních stání na Svatém Kopečku tak činí zhruba 30 parkovacích míst. Vzhledem k poloze a
vzdálenosti záchytného parkoviště mají být cestující na Svatý Kopeček přepravováni
kyvadlovou autobusovou dopravou.

V současnosti je před dokončením projekt IDS, který by mohl být realizován v příštích letech
(tj. 2020 či 2021). Přinese zlepšení v oblasti koordinace dopravy, což znamená, že řidiči
budou lépe navedeni na volná místa konkrétních parkovišť. Avšak nezvýší jejich celkovou
kapacitu.
Výše uvedeným přehledem studií a projektů Vám pochopitelně neodpovídám na Vaši
konkrétní otázku „co s tím?“, jen jsem chtěl ukázat z jakých podkladů je možné při hledání
odpovědi vycházet (aniž by si činil nárok na jejich úplnost). Každé řešení má své klady a
zápory, přínosy či rizika, přičemž výběr toho nejvhodnějšího způsobu by měl vycházet jak
z odborných kritérií, tak i z projednání návrhů s veřejností. Občanům města Olomouce, a
v této věci zvláště obyvatelům Svatého Kopečka, by konkrétní odpověď měla dát rada města,
neboť ta má většinový mandát k jeho vedení, jakož i odpovědnost za plnění svého
programového prohlášení. Věřím, že nejen Vy stojíte o odpověď přímou, nezprostředkovanou
a osobní, a proto chci na jednání naší komise pozvat kompetentní členy městské rady. Tomuto
tématu lze věnovat i výjezdní zasedání rady města na Svatý Kopeček či jiné veřejné setkání.
Pozvání na tyto akce půjdou předem obvyklým způsobem (e-mail, FB, WEB, rozhlas, apod.),
jakož i Vám osobně.
Nyní ještě k Vašim dalším dotazům:
- dle ústního sdělení ředitele SNO a.s. se z parkoviště U Fojtství (+ hřiště) v r. 2018 utržilo
921 tisíc Kč, z toho na mzdy šlo 276 tisíc Kč. Vzniklý příjem je součástí rozpočtu této
městské akciové společnosti, přičemž odtud je případně převáděn do rozpočtu města.
- zřejmě do letošních prázdnin by SNO a.s. měla v sousedství parkoviště U Fojtství provést
rekonstrukci sociálních zařízení, které se nacházejí v objektu na Křičkově 4. Vznikne zde
tak veřejné WC pro návštěvníky Svatého Kopečka, jakož i pro účastníky kulturních a
sportovních akcí, které jsou zde pořádány.
S pozdravem

Mgr. Michal Krejčí
předseda KMČ č. 25 – Svatý Kopeček

