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

 

 
 

Zápis z jednání ze dne 2. září 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 
 

Hosté (dle prezenční listiny): Klváček Jan 
 
 
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 Jana Krejčová.  
 
Program – projednávané body: 

1) Připravované obecně závazné vyhlášky 

2) Parkování u ZŠ Dvorského, ul. Holubova a MŠ Kovařovicova 

3) Majetkový převod autobusové čekárny – Svatý Kopeček, ZOO 

4) Pronájem reklamní plochy na Křičkově 4 

5) Různé 

- investiční rozpočet města na r. 2020 

- Dřevorubecké závody, Vskok do nového školního roku a oslava 100 let od založení 
Sokola na Svatém Kopečku 

 
 
III. Projednávané body  
 

1)  Připravované OZV 
Michal Krejčí – informoval komisi o souboru obecně závazných vyhlášek (OZV), které mají 
být nově aktualizovány:  

Jedná se jednak o OZV, jež by se měla týkat pravidel pro pohyb osob se psy a dále o OZV 
k zajištění a udržování čistoty ve městě. KMČ Svatý Kopeček doporučuje zachovat/stanovit 
zákaz volného pohybu psů na dětských hřištích (Křičkova, ZOO).  

Další připravovanou OZV je výnos k regulaci provozní doby restaurací a restauračních 
předzahrádek. K této normě nemá komise žádné podněty. 

Pravidelně aktualizovanou OZV je výnos k nočnímu klidu na r. 2020, do kterého je zapotřebí 
nahlásit akce, jež budou mít zkrácený noční klid, tedy ukončení až ve 24:00 hod. nebo v 02:00 



hod. František Prášil zajistí přehled plánovaných akcí se zkráceným nočním klidem na r. 2020 
a nahlásí je vedoucí odd. KMČ na MMOL.  
 
OZV k regulaci zábavní pyrotechniky: 
 

Na základě usnesení KMČ Svatý Kopeček ze dne 7. ledna 2019, přijatého ve věci přijetí OZV 
k regulaci zábavní pyrotechniky, probíhají na MMOL analýzy možností kontroly a 
vymahatelnosti této OZV, včetně možného nahrazení ohňostrojů světelnou show, přesto 
komise nemá od RMO jednoznačnou zpětnou vazbu zda s přípravou a přijetím takovéto OZV 
souhlasí či nikoliv.  
 

KMČ Svatý Kopeček v této souvislosti opětovně upozorňuje: 
- na zvýšenou zátěž Svatého Kopečka, jež vyplývá z rekreačního charakteru této 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),  

- dále na významnou potřebu ochrany životního prostředí (zde viz rušení zvěře v ZOO, 
pacientů v hospici, zachování klidu duchovního místa) a  

- v neposlední řadě zabránění nadměrného obtěžování místních občanů (narušování veřejného 
pořádku hlukem). 

 
František Prášil navrhl následující usnesení: 
 

„KMČ Svatý Kopeček opětovně žádá RMO o přijetí OZV regulující používání zábavní 
pyrotechniky“. 
 

Hlasování 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo schváleno. 
 

2) Parkování u ZŠ Dvorského, ul. Holubova a MŠ Kovařovicova 
Hana Prekop Dvorská – navrhla, aby stání před ZŠ Dvorského bylo osazeno dopravní 
značkou „K+R“ pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel rodičů vozících své 
děti do školy. Problémem je, že do předmětné části je daný zákaz vjezdu. 

Vladimír Bernard – upozornil na (obdobou) situaci na ul. Kovařovicova, kde je rovněž zákaz 
vjezdu, jež překračují rodiče vozící děti do MŠ.  

Po obsáhlé diskuzi bylo dohodnuto následující: pí. Dvorská, pí. Němcová a p. Prášil vejdou 
v jednání s ředitelem ZŠ a MŠ Dvorského, o jehož výsledcích budou komisi informovat. 
Martin Kučera ověří možnosti řešení z obdobných případů v Olomouci. Michal Krejčí zjistí 
možnost osazení dodatkové tabulky k zákazu vjezdu.  
 

3) Majetkový převod autobusové čekárny – Svatý Kopeček, ZOO 
 

Na základě žádosti DPMO, a.s. o poskytnutí informací o kolaudačním rozhodnutí či stavební 
dokumentaci k autobusové čekárně „zastávka ZOO“, sděluje KMČ Svatý Kopeček 
následující: stavba této autobusové zastávky proběhla v rámci "akce Z" někdy v 60. letech 20. 
století. Dokumentaci k tomu nikdo z členů komise nemá. Pan Prášil si vybavuje, že asi 3 roky 
zpět byla na úřední desce vyvěšena výzva k přihlášení vlastnictví k autobusové zastávce, ale 
nikdo se nepřihlásil. 
 

 



4) Pronájem reklamní plochy na Křičkově 4 
 

Na základě projednání žádosti čj. SMOL/207185/2019/OMAJ/MR/Skr přijala komise 
následující usnesení: 
 

"KMČ Svatý Kopeček nemá námitek k umístění billboardu 5 m x 2,4 m na oplocení u budovy 
Křičkova 4 a fotbalového hřiště, a to za podmínek, že toto reklamní zařízení: 
- nebude zabraňovat volné průchodnosti přilehlou brankou, jež zajišťuje přístup k veřejnému 
WC a budově Křičkova 4, 
- nebude dotčena promítací plocha registrovaného kina, jež je rovněž na oplocení umístěna, 
- doba pronájmu bude stanovena na 1 rok, s možností dalšího prodloužení." 
 

Hlasování 8 : 1 : 1 (pro : proti : zdržel se), usnesení bylo schváleno. 
 

5)  Různé 
 Michal Krejčí – informoval komisi o připravovaném investičním rozpočtu města na r. 

2020. V doposud pracovním materiálu je zařazena akce „ZŠ Sv. Kopeček – odborné 
učebny, tělocvična, stropy“ s celkovou investicí 26,8 mil. Kč (z toho cca 7,0 mil. Kč 
z dotace). Stavební ukončení je plánováno do 09/2021. Dalšími akcemi jsou „Sv. Kopeček 
– zastávka MHD“, představující přeložení autobusové zastávky Bazilika za 5,5 mil. Kč a 
taktéž akce „Sv. Kopeček – parkování – projekt IDS“ za 12,0 mil Kč. Z projektových 
dokumentací je v plánu akce „Sv. Kopeček, ZOO – autobusová zastávka za 300 tisíc Kč. 
Vzhledem k finančním možnostem města bude v dalších jednáních investiční komise a 
RMO prováděna redukce akcí, takže lze nejspíše počítat pouze se stavebními úpravami 
v ZŠ Dvorského, které jsou vyvolány havarijním stavem stropů.  

 Olga Němcová – upozornila na využívání nádob na tříděný odpad (papír, karton, sklo) ze 
strany právnických osob. Připraví k tomu podnět na, MMOL, odbor městské zeleně a 
odpadového hospodářství.  

 František Prášil – pozval členy komise a občany na Dřevorubecké závody  a oslavy 100. 
TJ Sokol Svatý Kopeček., jež se konají 14. září 2019. 

 Stanislav Jeřábek – otevřel problematiku autobusových spojů 111 přes prázdninové 
období, jež nejezdí v pracovní dny. Připraví návrh možné úpravy, který komise projedná a 
případně postoupí na MMOL, DPMO a.s. 

 Michal Krejčí, František Prášil, Olga Němcová – na rybníku na Radíkovské ul. protéká 
stavidlo, předseda bude informovat OMAJ MMOL a vyvolá v této věci místní šetření. 
Paní Němcová osloví pana Stanislava Lacha s prosbou o odbornou konzultaci. 

 Michal Krejčí – informoval komisi o vývoji v přípravě estetizačních opatření a s tím 
souvisejících jednáních na MMOL. 

 
 
IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 

Komise se shodla na následujících usneseních:  
 

„KMČ Svatý Kopeček opětovně žádá RMO o přijetí OZV regulující používání zábavní 
pyrotechniky“. 
 

"KMČ Svatý Kopeček nemá námitek k umístění billboardu 5 m x 2,4 m na oplocení u budovy 
Křičkova 4 a fotbalového hřiště, a to za podmínek, že toto reklamní zařízení: 



- nebude zabraňovat volné průchodnosti přilehlou brankou, jež zajišťuje přístup k veřejnému 
WC a budově Křičkova 4, 
- nebude dotčena promítací plocha registrovaného kina, jež je rovněž na oplocení umístěna, 
- doba pronájmu bude stanovena na 1 rok, s možností dalšího prodloužení." 
 
 
V. Závěr 
 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 22:00 hod. 
 

Příští jednání KMČ se uskuteční 7. října 2019 od 19:00 hod. 
 
Zápis pořídil: Michal Krejčí                                      Správnost zápisu potvrdila: Jana Krejčová 
 
 


