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

Zápis z jednání ze dne 3. února 2020
I. Přítomni (dle prezenční listiny)
Členové KMČ: Bernard Vladimír, Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Krejčí Michal,
Krejčová Jana, Němcová Olga, Prášil František, Zvěř Evžen
Omluven: Kučera Martin
Hosté (dle prezenční listiny): Pavel Černý, Lenka Kašparová, Krejčí Pavel, Pavel Kašpar, L.
Hildebrandtová, Iveta Černá, Stanislav Preiss, Beneš, Martinásková, Hejbal, Valihrach Jiří, L.
Gloser

II. Zahájení jednání, schválení programu a podněty občanů
Michal Krejčí – přivítal přítomné občany a členy komise, představil program jednání KMČ,
doplněný o bod „Podněty občanů“, který byl následně schválen.
Ověření zápisu provede Vladimír Bernard.
Program – projednávané body:
1) Podněty občanů – dopravní situace na ul. Holubova a K Hájence před ZŠ Dvorského
2) Sadové náměstí - estetizace veřejného prostoru v okolí staré školy (č.p. 7)
3) Sběrové soboty
4) Svatokopecká ročenka
5) Různé

III. Projednávané body
1) Podněty občanů – dopravní situace na ul. Holubova a K Hájence před ZŠ Dvorského
Michal Krejčí – v úvodu zopakoval závěry z minulého jednání komise, tj. postup dohodnutý
s přítomnými občany:
- sepsaná stížnost občanů bude postoupena KMČ a přiložena k lednovému zápisu z jednání,
- KMČ následně vyvolá jednání na odboru dopravy a územního plánování k řešení situace, na
které bude přizvána městská policie a ZŠ Dvorského,
- na jednání KMČ bude poté pozván zástupce RMO, aby se seznámil se situací a pomohl
s jejím řešením.
Vzhledem k tomu, že dopis se stížností nebyl zaslán na adresu města či magistrátu (Horní
náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc), ale na neexistující adresu KMČ č. 25 – Sadové náměstí 7,
tak ležel na poště, kde jej dne 31. ledna převzal Evžen Zvěř a na dnešním jednání komise
předal k rukám předsedy. Stížnost zahrnuje jednu stranu A4 textu, čtyři strany A4 podpisové
listiny od 58 občanů a 12 fotografií (viz přílohu zápisu z 6. ledna 2020). Předmětem dopisu je

stížnost na řidiče motorových vozidel za opakované nedodržení zákazu vjezdu, a to zejména
za účelem dopravy dětí do ZŠ a MŠ Dvorského.
Pavel Kašpar – sdělil, že 13. ledna byly odeslány tři dopisy, a to jednak na KMČ č. 25 – Svatý
Kopeček, na Policii ČR a městskou policii.
Pavel Krejčí – ve večerních hodinách (18:00 – 22:00) na ul. Holubova a K Hájence
opakovaně konala Policie ČR a pokutovala vozidla stojící v rozporu s dopravními předpisy.
Uvedenou věc potvrdili i další přítomní občané s tím, že obdobný dozor ze strany policie
v ranních či odpoledních hodinách, jež by byl zaměřen na vjíždění řidičů (tj. rodičů žáků ZŠ
Dvorkého), realizován nebyl.
Lenka Kašparová – specifikovala požadavky většiny přítomných občanů, jež spočívají
v dodržování zákazu vjezdu na ul. Holubova a rovných pravidel pro všechny.
Jiří Valihrach – apeloval na přijetí reálného řešení, jež vyjde vstříc jak potřebám místních
obyvatel, tak i rodičům a žákům školy.
Michal Krejčí – sdělil, že komise je prostředníkem mezi občany a městem/magistrátem, který
je držitelem pravomocí a kompetentní v dané věci rozhodnout. Proto bude stížnost předána na
magistrát a vyvoláno jednání zúčastněných odborů (např.: odbor dopravy a územního rozvoje,
odbor strategie a řízení – útvar hlavního architekta) a dalších stran. Komise bude sledovat
postup magistrátu a iniciativně navrhne možná řešení dopravní situace.
2) Sadové náměstí - estetizace veřejného prostoru v okolí staré školy (č.p. 7)
Aktuálně probíhají práce na zpracování projektu estetizace a členům komise byly rozeslány
podkladové materiály (koncept návrhu, apod.), jež Michal Krejčí prezentoval přítomným
občanům a členům komise. K projednání konceptu projektu jsou svolány výrobní výbory:
- středu 12. února od 9:00 hod. na Magistrátu města Olomouce, projednání s odbory MMOL a
dotčenými orgány a odbornými institucemi,
- čtvrtek 13. února od 17:00 hod. na Sadovém nám. 7, projednání s členy KMČ Sv. Kopeček.
Olga Němcová –.uvedla, že loni (při projednávání studie estetizace) ve dvorním traktu
prosazovala parčík, ale nyní zde preferuje parkoviště. Uvedla i další podněty, které přednese
na uvedených výrobních výborech.
3) Sběrové soboty
Informace od odd. KMČ a DP MMOL k sběrovým sobotám: „v souvislosti s
přípravou vyhodnocení plánu odpadového hospodářství byla konstatována nehospodárnost
některých sběrových sobot prováděných v minulých letech. Sběrové soboty se konaly plošně
po celém městě, a to i v městských částech, ve kterých se přímo nacházejí sběrové dvory, nebo
jsou v jejich bezprostřední blízkosti.¨Neefektivitu bohužel nese i to, že v rámci sběrových sobot
se, na rozdíl od sběrových dvorů, mohou zbavit odpadu i mimoolomoučtí občané zcela
zdarma na úkor financí města.
V rámci zefektivnění využívání finančních prostředků určených na svoz komunálního odpadu
a likvidaci černých skládek (které vznikaly i navzdory sběrovým sobotám) je uvažováno o
následujících opatřeních:

- konání sběrových sobot jen na omezeném počtu stanovišť a v omezeném čase (např. 8.00 –
12.00)
- spoluúčast KMČ na financování sběrových sobot: náklady na jedno stanoviště činí cca
60.000,- Kč, proto je navržena 50% spoluúčast KMČ, tedy 30.000,- Kč za jedno stanoviště.
Vedení města uvažuje dále o zavedení mobilního sběru velkoobjemového odpadu v městských
částech venkovského charakteru (s převažující zástavbou rodinnými domy). Toto by spočívalo
v tom, že v určený den a dobu by občané velkoobjemový odpad mohli umístit před svůj dům,
odkud by jej TSMO, a.s. odvážely. Tato služba by se netýkala elektroodpadu a nebezpečného
odpadu. Zatím by mohlo být realizováno jako pilotní projekt ve vybraných městských částech,
po vyhodnocení efektivity i nákladů pak případně rozšířit i v dalších částech.“
František Prášil – přednesl návrh na oslovení TSMO k zajištění var. nabídky na sběrovou
sobotu na Sv. Kopečku s tím, že předmětnou nabídku zajistí do konce týdne. Dle nabídky
TSMO se komise bude moci rozhodnout o případné spoluúčasti na zajištění sběrové soboty.
Vladimítr Bernard – spoluúčast KMČ ve výši 30.000,- Kč na sběrové sobotě je nepřijatelně
vysokým nákladem, který si nemůžeme (vzhledem k potřebě podpořit další akce a záměry)
dovolit.
Michal Krejčí – možným řešením by snad bylo spolupořádání společné sběrové soboty s
některou okolních městských částí (Drožín, Radíkov, Lošov) s tím, že pokud by na jednu
sběrovou sobotu připadly např. dvě městské části, tak by v každé z nich byla půldenní sběrová
sobota (dohromady tedy celodenní) a o svou spoluúčast by se komise podělily. Je však proti
spoluúčasti komise ve výši 30.000,- Kč.
paní Martínková – nesouhlasí s použitím prostředků KMČ na pořádání sběrové soboty, neboť
lze odpad bezúplatně odevzdat ve sběrovém dvoře.
Závěr: komise přijala návrh p. Prášila k zajištění konkrétní nabídky TSMO a k věci se vrátí na
dalším jednání. O mobilní svoz velkoobjemového odpadu, placený občany (objednateli), jako
náhrady za sběrové soboty, nemá KMČ zájem.
4) Svatokopecká ročenka
František Prášil – již obeslal okruh tradičních přispěvovatelů příspěvků do Svatokopecké
ročenky, jež by měla být vydána v květnu 2020. Uvedl rovněž, že příspěvek za KMČ
v minulosti vždy dělal osobně, a to z pozice předsedy komice.
Jana Krejčová – nabídla zajištění edice Svatokopecké ročenky za rok 2019.
Závěr: příspěvky do ročenky je zapotřebí shromáždit do konce března, editorem
Svatokopecké ročenky 2019 je Jana Krejčová.
5) Různé
¾ Olga Němcová – referovala o proběhlém jednání s paní náměstkyní Záleskou a p.Lachem
ve věci Sadového náměstí a problematice prostoru pozemku p.č. 32/1 v k.ú. Sv. Kopeček.
¾ Vladimír Bernard, Stanislav Jeřábek – navrhli předat informace z MMOL k pozemku p.
Frühaufa občanům. Předmětná stanoviska jsou přílohou lednového zápisu z jednání KMČ.

IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
KMČ postupuje stížnost občanů k dopravní situaci na ul. Holubova a K Hájence před ZŠ
Dvorského (viz též lednový zápis + příloha) na MMOL.

V. Závěr
Jednání KMČ bylo ukončeno ve 21:00 hod. Příští jednání KMČ se uskuteční 2. března 2020
od 18:00 hod.
Zápis pořídil: Michal Krejčí

Správnost zápisu potvrdil: Vladimír Bernard

