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

Zápis z jednání ze dne 7. října 2019
I. Přítomni (dle prezenční listiny)
Členové KMČ: Černý Stanislav, Dvorská Prekop Hana, Jeřábek Stanislav, Krejčí Michal,
Krejčová Jana, Kučera Martin, Němcová Olga, Prášil František, Zvěř Evžen
Omluven: Bernard Vladimír
Hosté (dle prezenční listiny): ---

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 Martin Kučera.
Program – projednávané body:
1) Estetizace – informace o postupu na MMOL
2) Křičkova 4 – specifikace potřeb spolků a KMČ
3) Rybník na ul. Radíkovská – protékající požerák
4) Parkování u ZŠ Dvorského, ul. Holubova a MŠ Kovařovicova
5) Podnět k úpravě autobusových spojů
6) Různé:
- informace ze setkání předsedů KMČ na MMOL
- informace ze setkání zástupců komisí „V4“
- regulace zábavní pyrotechniky.

III. Projednávané body
1) Estetizace – informace o postupu na MMOL
Michal Krejčí – na základě zpracované studie estetizace proběhla na MMOL řada jednání
k zadání realizačních prací první etapy pro plochu A), jež zahrnují:
- předzahrádku před budovou (severní strana), včetně nové zídky (s lavicemi), trávníku a
květinových záhonů,
- dvorní část za budovou (jižní strana), včetně nového trávníku, výsadeb stromů a keřů +
pivoněk
- vytyčení hranice mezi plochou A) a B), kácení některých stromů, posunutí plotu (tj. nový
plot) a výsadbu živého plotu s tavolníků na pozemku města, přičemž vlastní povrch by
nebyl měněn – tj. stávající tráva a zpevněná plocha.

Výsledkem těchto jednání je rozhodnutí vedoucí oddělení komisí městských částí a
detašovaných pracovišť (viz e-mail Bc. Daniely Horňákové z 19. září 2019, který byl členům
KMČ přeposlán), jež počítá s následujícím postupem:
- v letošním roce bude zadáno zpracování projektové dokumentace na celou plochu A), tedy
obě etapy, a to za cca 70. tisíc Kč (zpracovatelem projektu je firma Zahrada Olomouc s.r.o.,
Ing. Pavlačka);
- v příštím roce bude částka potřebná na realizaci opatření z projektu estetizace (předpoklad
cca 600 tis.) převedena rozpočtovou změnou z peněz na estetizaci (tj. rozpočet odd. KMČa
DP) na rozpočet odboru investic, který zajistí realizaci včetně výběrového řízení na
zhotovitele.
2) Křičkova 4 – specifikace potřeb spolků a KMČ
Michal Krejčí – dne 2. října se uskutečnilo setkání zástupců místních spolků, členů KMČ a
dalších zájemců k potencionálnímu využití budovy města na Křičkově 4. Byly specifikovány
potřeby jednotlivých spolků a KMČ, jež se týkají 1. NP (tj. přízemí budovy). Pan Pohlídal
přislíbil vyhotovení půdorysné situace 1. NP s rozvržením jednotlivých místností, jež bude
odpovídat zájmům spolků a KMČ. Následně se uskuteční druhé setkání zástupců spolků a
KMČ, z něhož budou prezentovány výstupy na jednání s paní náměstkyní primátora Markétou
Záleskou.
3) Rybník na ul. Radíkovská – protékající požerák
Na základě upozornění KMČ objednal majetkoprávní odbor MMOL drobnou opravu
požeráku, jež spočívá v osazení odtokového potrubí kolenem a trubkou, tak aby se protékající
voda hromadila v požeráku/rybníku.
Jelikož objekt požeráku protéká, přičemž výše uvedená oprava je pouze provizorním řešením,
a dále je reálné riziko dalších průsaků a úniku vody skrz hráz rybníka (tj. břeh podél silniční
komunikace), tak komise přijala následující usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček žádá o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci malé vodní
nádrže na ul. Radíkovská, jež spočívá ve výstavbě nového objektu požeráku, zamezení průsaků
vody z rybníku a vytvoření litorálních zón. Vlastní rekonstrukce rybníku by připadla na
období 08-10/2020.“
Hlasování: 9 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se)
4) Parkování u ZŠ Dvorského, ul. Holubova a MŠ Kovařovicova
Komise projednala problematiku parkování u ZŠ Dvorského na ul. Holubova a u MŠ
Kovařovicova a dospěla k následujícím závěrům:
- oslovit odbor dopravy a územního rozvoje MMOL s žádostí o prověření možnosti umístění
dodatkové tabulky - „zásobování ZŠ Dvorského“ k dopravní značce zákaz vjezdu na ul.
Holubova (při odbočení z ul. Dvorského); obdobně řešit i pro ul. Kovařovicova, včetně
zvážení jednosměrného provozu (tj. ve směru do kopce). Zajistí: Michal Krejčí
- v případě osazení dopravní značky výše uvedenou dodatkovou tabulkou lze u parkovacího
stání před ZŠ Dvorského na ul. Holubova zažádat o instalaci značky P + R (zaparkuj a jeď),
přičemž je výhledově žádoucí upravit stávající odstavné plochy před penzionem U Kameňa
(na pozemku městské zeleně) na legální parkovací místa.

5) Podnět k úpravě autobusových spojů
Stanislav Jeřábek – přednesl následující podněty na možnou úpravu autobusových spojů:
1) v době od 1.7. - 31.8., tj. v době školních prázdnin v pracovní dny není provozována linka
111, což velmi přeplňuje linku 11. V tomto období jezdí mnoho návštěvníků do ZOO a také
dost cestujících s dětskými kočárky. Je proto nutné znovu tuto linku v tomto období zavést.
2) linka 11 kurz 11 zajíždí na zast. Ladova, kde má příjezd 7:46 hod. Do této oblasti, kde jsou
školní zařízení, mívá tento kurz z důvodů dopravní situace v našem městě pravidelně
zpoždění a studenti nestíhají začátek vyučování. Bylo by potřeba, aby na zast. Ladova zajížděl
kurz, který odjíždí ze Sv. Kopečka v 6:53 hod. Podle mého názoru je tato lokalita obtížně
dostupná MHD na začátek školního vyučování z naší oblasti. Je nutno i několikrát
přestupovat než se překoná vzdálenost 13 km a trvá to průměrně 45 min.
KMČ Svatý Kopeček postupuje uvedený podnět na MMOL - odbor dopravy a DPMO, aby
byl vyhodnocen a zapracován do nového jízdního řádu.
6) Různé
¾ Michal Krejčí – předal informace ze setkání předsedů KMČ na MMOL.
¾ František Prášil – informoval o setkání zástupců komisí „V4“.
¾ KMČ pověřuje Stanislava Černého problematikou regulace zábavní pyrotechniky, včetně
komunikace s SMOL, MMOL a dalšími partnery. Cílem komise je přijetí OZV k této
problematice (viz usnesení ze 7. ledna 2019).
¾ Olga Němcová – pozemek ve vlastnictví p. Frühaufa: návrh navázat kontakt s vlastníkem
a pozvat ho na jednání KMČ → zjistit, jaké má záměry s pozemkem a jaká by byla možná
spolupráce. Michal Krejčí si vzal zajištění za své.

IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
„KMČ Svatý Kopeček žádá o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci malé vodní
nádrže na ul. Radíkovská, jež spočívá ve výstavbě nového objektu požeráku, zamezení průsaků
vody z rybníku a vytvoření litorálních zón. Vlastní rekonstrukce rybníku by připadla na
období 08-10/2020.“

V. Závěr
Jednání KMČ bylo ukončeno v 21:20 hod. Příští jednání KMČ se uskuteční 4. listopadu 2019
od 19:00 hod.
Zápis pořídil: Michal Krejčí

Správnost zápisu potvrdil: Martin Kučera

