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

Zápis z jednání ze dne 2. prosince 2019
I. Přítomni (dle prezenční listiny)
Členové KMČ: Bernard Vladimír, Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Krejčí Michal,
Krejčová Jana, Němcová Olga, Prášil František, Zvěř Evžen
Omluveni: Dvorská Prekop Hana, Kučera Martin
Hosté (dle prezenční listiny): ---

II. Zahájení jednání, schválení programu a podněty občanů
Michal Krejčí – přivítal přítomné členy komise, představil program jednání KMČ, doplněný o
bod „Sběrové soboty 2020“, který byl následně schválen.
Ověření zápisu provede František Prášil.
Program – projednávané body:
1) Estetizace – příprava projektu na pozemcích města a postup na sousedním pozemku
2) Stanoviště tříděného odpadu u parkoviště Fojtství – podněty KMČ
3) Provozní výdaje KMČ
4) Informace z jednání s paní náměstkyní primátora Markétou Záleskou
5) Sběrové soboty r. 2020
6) Různé:
- termíny jednání KMČ v r. 2020
- kácení
- informace o pozemku fotbalového hřiště na Svatém Kopečku
- informace o záměru umístění kuchyňské linky v prostoru zasedacího sálu

III. Projednávané body
1) Estetizace – příprava projektu na pozemcích města a postup na sousedním pozemku
Po dohodě s panem Ing. Pavlačkou z firmy Zahrada Olomouc proběhne výrobní výbor
k projektu estetizace v lednovém termínu, a to včetně místního šetření. Členové komise budou
na výbor pozváni.
Sousední pozemky, které jsou ve vlastnictví p. Frühaufa, nejsou během roku udržovány,
vyskytují se zde odpadky a stavební materiál, dochází k šíření invazních rostlin (Křídlatka) a
taktéž nejsou zabezpečeny proti vstupu (tj. poškozené oplocení). Lokalita je opět

navštěvována lidmi bez domova, kteří nocují v objektu kotelny. Dle sdělení pí. Němcové a
p. Bernarda zde nedávno došlo k tragické události – úmrtí zde přespávajícího člověka.
Na základě proběhlé diskuze přijala komise následující usnesení (hlasování: 8 : 0 : 0):
„KMČ Svatý Kopeček žádá, prostřednictvím RMO, příslušné odbory MMOL (odbor
majetkoprávní, odbor právní, odbor životního prostředí) o vyhotovení souhrnného právního
rozboru k povinnostem vlastníka pozemků p.č. 233 a 236, a to zejména z hlediska bezpečnosti
osob a řádné péče o životní prostředí. Na základě provedeného právního rozboru KMČ žádá
o zaslání dopisu vlastníkovi pozemků s výzvou o jejich uvedení do řádného stavu a do souladu
s právními předpisy.“
2) Stanoviště tříděného odpadu u parkoviště Fojtství – podněty KMČ
KMČ Svatý Kopeček žádá MMOL - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
o následující úpravu stanoviště tříděného odpadu u parkoviště Fojtství:
- zrušení kontejneru na komunální odpad;
- snížení počtu kontejnerů na plast (případně papír) o jeden kus;
- uspořádání a srovnání zbývající kontejnerů na tříděný odpad do jedné řady, přičemž
kontejnery na elektro odpady a oděvy budou přesunuty k oplocení přilehlého hřiště;
- stanoviště bude osazeno cedulí „Zákaz skládky“ a „Monitorováno kamerou“
- umístění odpadkových košů na parkovišti u Fojtství.
KMČ Svatý Kopeček žádá SNO, a.s. o nahrazení stávajícího velkého „modrého kontejneru“,
který slouží k obsluze parkoviště, za architektonicky či designově vhodnější, nebo o jeho
přesunutí na méně exponované místo.
3) Provozní výdaje KMČ
Čerpání finančních prostředků na „provozní výdaje a služby“ probíhá dle komisí schváleného
plánu. Z posledních akcí, jež KMČ finančně podporuje, se jedná:
- Oslavy svátku svatého Martina (Matice Svatokopecká) ………………………. 4.500,- Kč
- Mikulášská nadílka pro mladší děti (Matice Svatokopecká) ………………….. 4.000,- Kč
- Rozsvícení vánočního stromu (ZŠ a MŠ Dvorského) ……...…………………. 5.000,- Kč
Fakturu od autodopravce Žváček, za již dříve uskutečněnou akci Klubu seniorů, převezme a
na MMOL předá Michal Krejčí.
Zbývající finanční částka do 5000,- Kč bude využita na nákup potřebného materiálu/vybavení
(pivní sety a prodlužovací kabel pro potřeby venkovních akcí) – nákup zajistí František Prášil.
4) Informace z jednání s paní náměstkyní primátora Markétou Záleskou
Olga Němcová – referovala členům komise o setkání zástupců KMČ (Olga Němcová,
František prášil, Michal Krejčí) s paní náměstkyní, na kterém byla probrána témata:
¾ Křičkova 4 – představy a návrhy na uspořádání a využití objektu, zejména jeho přízemí
pro potřeby spolků na Sv. Kopečku:
KMČ připraví zákres požadavků jednotlivých organizací do půdorysu. Z: František Prášil
¾ autobusová zast. Bazilika – problematika bezpečnosti dopravy, apel na přesun zastávky:
KMČ připraví souhrn důvodů pro přemístění. Z: Olga Němcová a Vladimír Bernard
¾ statická doprava – idea parkování aut na Vršině a pěší doprava do ZOO formou NS

Olga Němcová přednesla svůj návrh řešení, který byl předem zaslán členům KMČ
¾ Sadové náměstí – správa veřejného prostranství, spolupráce se spoluvlastníky pozemku
Probrání podrobnějších materiálů na samostatné schůzce s pí. Záleskou. Z: Olga Němcová
5) Sběrové soboty r. 2020
František Prášil – informoval o sdělení zprávy z odboru městské zeleně a odpadového
hospodářství, kdy RMO rozhodla o tom, že v r. 2020 nebudou pořádány sběrové soboty.
Vyzval ke společnému postupu s KMČ Droždín, Lošov a Radíkov, jež by podpořil
uskutečnění sběrových sobot v příštím roce.
KMČ Svatý Kopeček nesouhlasí se zrušením sběrových sobot v r. 2020, a to hlavně z důvodu
rizika tvoření „černých skládek“ a s tím souvisejících problémů.
6) Různé
¾ Termíny jednání KMČ v r. 2020: komise se shodla, že jednání KMČ Svatý Kopeček
budou i v r. 2020 probíhat vždy v první pondělí v měsíci, a to v době zimního času od
18:00 hod. a v době letního času do 19:00 hod.
¾ Vladimír Bernard – se vrátil k proběhlému kácení stromů na Sadovém náměstí (a dalších
lokalitách. Komise není o povolovaných káceních předem informována a ani nemá
informace o uložené náhradní výsadbě.
¾ František Prášil – na základě svého zjištění informoval členy komise o záměru MMOL
v rámci koncepce hospodaření s majetkem SMOL zadat studii na umístění „parkovacího
objektu“ na pozemku fotbalového hřiště na Sv. Kopečku, sloužící jako hlavní parkovací
objekt pro návštěvníky ZOO a Baziliky. Z důvodové zprávy vyplývá, že tuto studii
požaduje KMČ Svatý Kopeček. Tato informace se nezakládá na pravdě. KMČ takový
požadavek neprojednávala a nepožadovala. Důvodovou zprávu zašle p. Prášil členům
KMČ Svatý Kopeček.
¾ Stanislav Černý – informoval členy KMČ o záměru Odboru sociálních věcí umístit v
prostoru sálu (tj. zasedací prostor nad poštou) kuchyňskou linku pro potřeby Klubu
seniorů.
KMČ bere tuto informaci na vědomí. Vzhledem k faktu, že KMČ Sv. Kopeček
také využívá tyto prostory pro pravidelné jednání a veřejné schůze, žádáme Odbor
sociálních věcí o informaci o velikosti linky a následnou součinnost při rozhodnutí o
umístění této kuchyňské linky v prostoru sálu či detašovaného pracoviště, a to hlavně z
důvodu následného uspořádání prostoru zasedací místnosti pro potřeby jednání KMČ a
veřejné schůze. Děkujeme.

IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
„KMČ Svatý Kopeček žádá, prostřednictvím RMO, příslušné odbory MMOL (odbor
majetkoprávní, odbor právní, odbor životního prostředí) o vyhotovení souhrnného právního
rozboru k povinnostem vlastníka pozemků p.č. 233 a 236, a to zejména z hlediska bezpečnosti
osob a řádné péče o životní prostředí. Na základě provedeného právního rozboru KMČ žádá
o zaslání dopisu vlastníkovi pozemků s výzvou o jejich uvedení do řádného stavu a do souladu
s právními předpisy.“

KMČ Svatý Kopeček žádá MMOL - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
o následující úpravu stanoviště tříděného odpadu:
- zrušení kontejneru na komunální odpad;
- snížení počtu kontejnerů na plast (případně papír) o jeden kus;
- uspořádání a srovnání zbývající kontejnerů na tříděný odpad do jedné řady, přičemž
kontejnery na elektro odpady a oděvy budou přesunuty k oplocení přilehlého hřiště;
- stanoviště bude osazeno cedulí „Zákaz skládky“ a „Monitorováno kamerou“
- umístění odpadkových košů na parkovišti u Fojtství.
KMČ Svatý Kopeček žádá SNO, a.s. o nahrazení stávajícího velkého „modrého kontejneru“,
který slouží k obsluze parkoviště, za architektonicky či designově vhodnější nebo o jeho
přesunutí na méně exponované místo.
KMČ Svatý Kopeček žádá MMOL o zasílání informací k povolovanému kácení stromů a
ukládaným náhradním výsadbám, a to v době vedených správních řízeních.
KMČ Svatý Kopeček nesouhlasí se zrušením sběrových sobot v r. 2020, a to hlavně z důvodu
rizika tvoření „černých skládek“ a s tím souvisejících problémů.

V. Závěr
Jednání KMČ bylo ukončeno ve 20:20 hod. Příští jednání KMČ se uskuteční 6. ledna 2020 od
18:00 hod.
Zápis pořídil: Michal Krejčí

Správnost zápisu potvrdil: František Prášil

