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

 

 
Zápis z jednání ze dne 3. srpna 2020 

 

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

Omluveni: Kučera Martin, Valihrach Jiří 
 

Hosté (dle prezenční listiny): Klváček Jan 
 

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 František 
Prášil.  
 
Program – projednávané body: 
1) Rozpočtové změny v provozních výdajích a službách  
2) Různé: 

- info k sběrovým sobotám 
- info k přípravě projektu na rekonstrukci rybníku na ul. Radíkovská 
- info z jednání k Sadovému náměstí 
- info z jednání k objektu Křičkova 4 
- návrh na umístění dopravního zrcadla na ul. Radíkovská, naproti ústí ul. Darwinova 
- požadavek na častější vyvážení odpadkových košů v době turistické sezóny 
- péče o pomník padlých ve světových válkách 

 

III. Projednávané body  

1) Rozpočtové změny v provozních výdajích a službách 
 

Komise obdržela žádost o příspěvek na sportovní činnost žen – víkendové soustředění – od TJ 
Svatý Kopeček, z.s. a to ve výši 7 tisíc Kč určený na úhradu nákladů na ubytování.  
 

Usnesení: „KMČ Sv. Kopeček schvaluje poskytnutí příspěvku pro TJ Sv. Kopeček ve výši 4 
tisíce Kč.“ 
Hlasování: 7 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 
 
Další rozpočtové změny bude komise projednávat na zářijové schůzi.  

2) Různé 

 Sběrové soboty – RMO na svém jednání dne 13.7.2020 schválila konání podzimních 
sběrových sobot v tzv. optimalizované variantě bez nutnosti finanční spoluúčasti 
jednotlivých KMČ. Optimalizovaná varianta představuje konání 5 sběrových sobot po 4 
stanovištích (celkem tedy 20 stanovišť) a zkrácení doby trvání na 3 hodiny. Celkem 20 
stanovišť bude rovnoměrně rozmístěno s přihlédnutím k dostupnosti sběrových dvorů a k 
výtěžnosti z předchozích let, nebude tedy odpovídat členění na jednotlivé KMČ. Podrobný 



harmonogram a informace k organizaci sběrových sobot jsou nyní zpracovávány 
oddělením odpadů a městské zeleně MMOL ve spolupráci s TSMO. Následně budou 
rozeslány KMČ a zveřejněny v dostupných médiích pro informovanost občanů. 

 Michal Krejčí – informoval komisi o jednání s paní Brázdovou z majetkoprávního odboru 
MMOL, která připravuje výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace 
rekonstrukce rybníka na ul. Radíkovská, a to dle zadání, jež schválila komise na svém 
červnovém jednání. Zpracování projektu by mělo být započato ještě v letošním roce a 
dokončeno během roku následujícího.  

 Michal Krejčí, Olga Němcová – informovali komisi o jednání ve věci Sadového náměstí, 
tj. přípravy architektonické studie, jež se konalo na MMOL v polovině července. Do 
konce srpna zpracuje UHA MMOL návrh zadání architektonické studie, který bude 
připomínkován zúčastněnými subjekty a projednán na veřejném jednání v druhé polovině 
září na Svatém Kopečku. Následně bude ze strany UHA MMOL vyhlášena soutěž na 
zpracovatele studie, tak aby její zahájení vyšlo na letošní rok. Zpracování architektonické 
studie bude pokračovat i v r. 2021 a bude postupně projednáváno. Komise podpořila 
vymezení zájmového území studie, které připravil předseda KMČ.  

 Michal Krejčí, František Prášil  – informovali komisi o dnešním jednání mezi městem a 
TJ Sokol Svatý Kopeček, jemuž předcházelo písemné sdělení ze dne 30. 7. 2020, v kterém 
je ze strany TJ Sokol Svatý Kopeček a SK Kopeček popsán záměr nakládání s budovou 
Křičkova 4 a jejím okolím, a to včetně etap postupných oprav a rekonstrukce. 

 Olga Němcová – navrhla umístění dopravního zrcadla na ul. Radíkovská, a to naproti ústí 
ul. Darwinova. Zrcadlo by sloužilo řidičům najíždějícím z vedlejší ul. Darwinova na 
hlavní komunikaci ul. Radíkovská. František Prášil zjistí vhodný typ dopravního zrcadla a 
náklady na jeho pořízení a instalaci.  

 František Prášil – upozornil, že současná letní turistická návštěvnost je oproti jiným létům 
výrazně zvýšená, což souvisí s přeplněností odpadkových košů na Sv. Kopečku, apeloval 
tedy na častější odvoz odpadků z těchto košů. Prověří dále vhodná místa na doplnění 
odpadkových košů.  

 Stanislav Jeřábek – informoval komisi o jednáních s paní vedoucí Horňákovou, jež vedl 
ve věci zajištění péče o pomník padlých z první a druhé světové války na Sadovém 
náměstí. Město nemá smluvně zajištěnou péči o tento pomník a souhlasí, aby ji vykonával 
pan Jeřábek. Drobné náklady na okrášlení pomníku či věnce mohou být hrazeny 
z prostředků odd. KMČ MMOL. 

IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 

Přijatá usnesení: 
„KMČ Sv. Kopeček schvaluje poskytnutí příspěvku pro TJ Sv. Kopeček ve výši 4 tisíce Kč.“ 

 Požadavky dle projednaných bodů: 
-  umístění dopravního zrcadla na ul. Radíkovská, a to naproti ústí ul. Darwinova; 
- častější vývoz odpadků z odpadkových košů, jež jsou přeplněné zvýšenou turistickou 
návštěvností Sv. Kopečka. 

 
V. Závěr 
 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 21:30 hod. Příští jednání KMČ se uskuteční v pondělí 7. září 
2020 od 19:00 hod. 
 
Zápis pořídil: Michal Krejčí                                      Správnost zápisu potvrdil: František Prášil 


