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

 

 
Zápis z jednání ze dne 13. července 2020 

 

I. Přítomni  
 
Členové KMČ: Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Krejčí Michal, Krejčová Jana, Kučera 
Martin, Němcová Olga, Prášil František, Valihrach Jiří, Zvěř Evžen 
 

Hosté (dle prezenční listiny):   ----- 
 

II. Zahájení jednání, schválení programu a podněty občanů  
 
Michal Krejčí – v 19:00 hod. přivítal přítomné členy komise a představil návrh programu 
jednání KMČ. Komise schválila navržený program jednání. Ověření zápisu provede Olga 
Němcová.  
 
Program – projednávané body: 
1) Parkování návštěvníků ZOO: představení a projednání dvou návrhů řešení  
2) Zastávky a přístřešky MHD – autobusová zastávka ZOO 
3) Svatokopecká ročenka a Svatokopecké novinky 
4) Různé: 

- info k postupu k objektu Křičkova 4 
- info k vyhlášce na regulaci zábavné pyrotechniky 
- info k přípravě projektu estetizace 
- info k instalaci odpadkových košů 
- zrušení stanoviště tříděného odpadu na parkovišti u ZOO 
- kácení a ořez dřevin 

 

III. Projednávané body  

1) Parkování návštěvníků ZOO: představení a projednání dvou návrhů řešení: 
a) M. Krejčí: „silnice k ZOO jako parkoviště“ 
Specifikace: 

 nová nadčasová komunikace 
 multifunkčnost využití: komunikace + parkovací místa 
 pozitiva: komplexní dlouhodobé řešení  
 negativa: majetkoprávní vztahy (město Olomouc x Lesy ČR), vysoké investiční náklady  

b) O.Němcová: rozšíření stávající kapacity parkovacích míst na Vršině ¨ 
Specifikace: 

 rozšíření stávajících parkovacích míst 
 propojení Vršiny a ZOO naučnou stezkou přes les → spolupráce s lesy ČR 
 zajistit výběr parkovného 
 omezení průjezdu vozidel mimo ul. Darwinova 
 možnost zastávky autobusů MHD 



 
 pozitiva: rozvoj stávajícího řešení, nižší investiční náklady a z toho vyplývající  

  vyšší reálnost realizace, moderní přístup návštěvníků od parkoviště k ZOO  
  (naučná stezka, les aj.) 

 negativa: majetkoprávní vztahy (město Olomouc x Lesy ČR), omezená kapacita  
  parkovacích míst 

Po základním představení obou návrhů se KMČ zabývala návrhem „Silnice k ZOO jako 
parkoviště“. 
Michal Krejčí – členům komise představil námět na využití plánované silnice k ZOO pro 
možnost parkování návštěvníků ZOO a Svatého Kopečka. Základní východiska: 

- silnice je v územním plánu (ÚP) vedena jako veřejně prospěšná stavba (vlastník pozemků 
Lesy ČR by ji tak měl spíše „poskytnout“, než jinou plochu lesa, kde je plánováno využití 
pozemků k plnění funkcí lesa), 

- koridor silnice je v ÚP široký 25 m; tato šíře se dá využít pro obousměrnou komunikaci (7-8 
m) a příčná odstavná stání po obou stranách (2x5 m) a ještě zůstane místo na zelené pásy 
s alejí stromů (2x2m) a stezky pro pěší (2x2m), a to po obou stranách (vše celkem 23 – 24 
m),  

- délka silnice je 500 m; pokud na 400 m po obou stranách komunikace vytvoříme příčná 
parkovací stání o nadstandardní šířce 4 m, tak zde máme solidních 200 parkovacích míst, 

- nová komunikace k ZOO přináší navíc další podstatné výhody: 

 umožní příjezd zájezdových autobusů či busů MHD přímo před vstup do ZOO, 

 umožní příjezd zásobovací dopravy do ZOO, včetně nákladní dopravy, 

 umožní vývoz nákladů vytěženého dřeva (benefit pro LČR) a 

 zároveň umožní omezit dopravu, včetně vyloučení nákladní dopravy, na ul. Darwinova. 
 
Jana Krejčová – s uvedeným řešením, tedy vybudováním silnice na místě lesa, nesouhlasí, a 
to právě z důvodu ochrany lesních porostů. 
 
Evžen Zvěř – podotkl, že návrh neřeší dopravní situaci na ul. Dvorského a Radíkovská. 
 
Olga Němcová – uvedla, že problematiku statické dopravy na Sv. Kopečku je třeba vnímat 
komplexně, ale zároveň je nutné začít realizovat konkrétní opatření na posílení parkovací 
kapacity návštěvníků ZOO. Jedním z námětů může být vybudování, byť dočasného, 
parkovacího stání na Vršině, anebo právě přednesený návrh. 
 
Evžen Zvěř – upozornil, že stěžejní dopravní stavbou je realizace obchvatu Sv. Kopečka, tedy 
přeložka krajské komunikace, která je též v ÚP města hájena jako veřejně prospěšná stavba. 
 
Stanislav Černý – uvedl, že navigační systémy navádějí řidiče jedoucí do ZOO na trasu přes 
Samotišky. 
 
Olga Němcová – zdůraznila, že v době nedostatku finančních prostředků na velké investice je 
řešením realizovat dílčí opatření (tj. parkování v lokalitě Vršina) či investice podpořené 
dotacemi.  
 
Stanislav Jeřábek – volal po výraznějším zapojení městské a státní policie v regulaci 
návštěvnické dopravy osobními vozidly. 
 



Olga Němcová – reagovala, že pokud příliš omezíme turistické návštěvníky, tak finančně 
poškodíme ZOO a prosazuje reálné řešení, které Sv. Kopečku uleví od zátěže statické 
dopravy. 
 
František Prášil – prezentoval půdorysnou situaci možného řešení „silnice jako parkoviště“, 
která odpovídá v úvodu uvedenu popisu a konstatoval, že mu toto řešení líbí. Upozornil však 
na výši realizačních nákladů. 
 
KMČ Svatý Kopeček uzavřela prvotní diskuzi k prezentovanému návrhu s tím, že za prioritní 
investiční opatření v oblasti řešení statické dopravy na Svatém Kopečku považuje uskutečnění 
projektu informačně dopravního systému (tj. navigace řidičů na volná parkoviště a jejich 
zpoplatnění), který je projekčně připraven a může být realizován s návratností vložených 
prostředků. 

2) Zastávky a přístřešky MHD – autobusová zastávka ZOO 
KMČ byla v rámci aktualizace pasportu oslovena MMOL – odd. KMČ o návrhy a požadavky 
na rekonstrukci či zastřešení zastávek MHD. KMČ Svatý Kopeček již v rámci svých aktivit 
(Olga Němcová) komunikovala s DPMO (p. Zatloukal) a MMOL-ODUR (p. Kukla). Dne 23. 
června proběhlo místní šetření u autobusové zastávky „ZOO“ na Radíkovské ul., a to s těmito 
závěry:    
a) údržba = oprava omítek + výmalba, oprava podlahy, podhled vnitřní - odstranění zbytků  
podbití + začištění hřebíků, podhled venkovní - podbití + nátěr, venkovní nátěry oplechování 
střechy 
Z: Kukla = zpracování přehledu prací + předání TSMO k nacenění a provedení, T: cca 14 dní 
náklady: úhradu nákladů provede MMOl, oddělení majetkové správy a údržby komunikací ze 
svého rozpočtu 
kontrola: Němcová (přehled prací) + Prášil (jednání na TSMO a popohánění realizace) 

b) odstranění stožáru starého osvětlení + likvidace 
Lze odstranit svépomocí a odvézt. Z: Prášil T: ihned 

c) ošetření keře bezu = prostříhání, vyřezání suchých větví aj. 
Nutno se obrátit na odbor zeleně. Z: Černý  T: průběžně 

d) umístění vývěsky KMČ 
Dle Ing. Kukly tomu nic nebrání, lze to realizovat, ale pouze svépomocí. MMOl. na to nemá 
žádné kapacity. Žádné písemné povolení k tomu není potřeba. Je to již realizováno na mnoha 
zastávkách MHD v Olomouci. 
Z: Valihrach   T: průběžně 

Údržba dle bodu a) má dle TSMO proběhnout během měsíce srpna. 

3) Svatokopecká ročenka a Svatokopecké novinky 
Michal Krejčí, Jana Krejčová – informovali komisi o cenové nabídce ProfiTisku na grafické 
zpracování a tisk Svatokopecké ročenky 2019. Počítá se s nákladem 450 ks a rozsahem 62 
stran + obálka. Nabídková cena činí 27.003 Kč včetně DPH. V rozpočtu „provozních výdajů a 
služeb“ má komise na tuto položku alokováno 26 tisíc Kč a s navýšením na aktuální cenu, tj. 
zvýšení o 1003,- Kč, byl komisí vysloven souhlas. 
 
Martin Kučera – přinesl informaci k přípravě Svatokopeckých novinek v jejichž obsahu bude 
hlavním článkem rozhovor s ředitelem ZŠ a MŠ Dvorského k probíhající rekonstrukci 
základní školy.  
 



Svatokopecká ročenka 2019 bude vytištěna počátkem měsíce srpna a distribuována společně 
s nultým číslem Svatokopeckých novinek. 

4) Různé 

 Michal Krejčí – informoval členy komise o postupu města a magistrátu k plánovanému 
využití objektu Křičkova 4 ze strany svatokopeckých spolků.  

 Michal Krejčí – zastupitelstvo města přijalo (na základě předchozího podnětu KMČ) 
obecně závaznou vyhlášku k regulaci zábavné pyrotechniky. Informace k této 
nové vyhlášce budou zveřejněny v Olomouckých listech a též ve Svatokopeckých 
novinkách. 

 Michal Krejčí – informoval komisi o probíhající přípravě projektu estetizace: tj. 
komunikaci se zpracovatelem projektu a společností NIPI, a to z hlediska zajištění 
bezbariérového přístupu do prodejny potravin a parkování.   

 František Prášil, Michal Krejčí – podali informaci k instalaci odpadkových košů, jež jsou 
již instalovány na ul. Křičkova a u pozemku p. Frühaufa na ul. Dvorského. 

 Komise obsáhle projednala otázku zrušení stanoviště tříděného odpadu na parkovišti u 
ZOO, o kterém nebyla předem informována a shodla se, že je zapotřebí buď zajistit 
umístění stanoviště ve vhodné náhradní lokalitě, a to v adekvátně upravené podobě, anebo 
stanoviště vrátit na původní místo (tj. parkoviště u ZOO).  

 František Prášil – informoval komisi o proběhlé komunikaci ve věci autobusové linky 
111, která z důvodu úspor nebude obnovena. Koncepčně je zapotřebí řešit posílení linek 
MHD na Svatý Kopeček s ing. Luňáčkem, G: Prášil 

 Stanislav Jeřábek: péče o památník padlých na Sadovém náměstí.  

 Olga Němcová: předání žádosti TJ Svatý Kopeček o příspěvek na činnost. 

 Stanislav Černý - kácení a ořez dřevin, jmenovaný za KMČ jedná s odborem městské 
zeleně a odpadového hospodářství MMOL, kde komise žádá o odstranění suchých větví, 
skácení suchých stromů  a úpravu/ořez tvaru keřů v následujících lokalitách:  
1. Bříza na Sadovém náměstí (tj. naproti poště – adresa Sadové náměstí 7) 
2. Jedlý kaštan na Sadovém náměstí (tj. naproti samoobsluhy – adresa Sadové náměstí 7) 
3. Ořech na Sadovém náměstí (u Lesní správy LČR) 
4. Keře na ulici K Hájence (u restaurace U Maci) - nepřehledné místo v komunikaci 
5. Keře na ulici Pod Hvězdou (jen u strany podél domu 176/9) 
6. Keře na ulici Radikovská (u fotbalového hřiště) 
7. Třešeň na ulici Holubova (u cukrárenské výrobny) 
8. Bez černý u zastávky MHD ZOO (na ul. Radíkovská) 



IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 

Přijatá usnesení: nejsou. Požadavky dle projednaných bodů: 
 
Ad 1) KMČ Svatý Kopeček uzavřela prvotní diskuzi k prezentovanému návrhu s tím, že za 
prioritní investiční opatření v oblasti řešení statické dopravy na Svatém Kopečku považuje 
uskutečnění projektu informačně dopravního systému (tj. navigace řidičů na volná parkoviště 
a jejich zpoplatnění), který je projekčně připraven a může být realizován s návratností 
vložených prostředků. 

Ad Různé) Komise obsáhle projednala otázku zrušení stanoviště tříděného odpadu na 
parkovišti u ZOO, o kterém nebyla předem informována a shodla se, že je zapotřebí buď 
zajistit umístění stanoviště ve vhodné náhradní lokalitě, a to v adekvátně upravené podobě, 
anebo stanoviště vrátit na původní místo (tj. parkoviště u ZOO).  

 
V. Závěr 
 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 20:50 hod. Příští jednání KMČ se uskuteční v pondělí 3. srpna 
2020 od 19:00 hod. 
 
Zápis pořídil: Michal Krejčí                                       Správnost zápisu potvrdil: Olga Němcová 
 
 
 


