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

 

 
Zápis z jednání ze dne 7. září 2020 

 

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

Omluveni: ----- 
 

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 Jiří 
Valihrach.  
 
Program – projednávané body: 
1) Estetizace - úprava veřejného prostranství Sadové nám. 7 (využití 150 tisíc Kč) 
2) Sadové náměstí - zadání architektonické studie, veřejné projednání 
3) Křičkova 4 - info o vývoji, dopis Sokol, žádost SNO o stanovisko komise 
4) Provozní rozpočet - aktualizace 
5) Podnět paní Huvrové - vstup do ZOO pro obyvatele Sv. Kopečka 
6) Různé 
- ročenka, novinky 
- noční klid 
- zavážení školáků na ul. Holubova 
- jednání města a LČR, aktualizace studie parkovacího domu  
- oprava komunikace "K Hájence" 
- ořezy stromů, keřů - Černý, paní Maděrová 
- rozhlas (drnčení) 
- pozvánky na veřejná projednání - parkovací politika, strategie zeleně 
- svátky písní 
- po stopách zvěře ALSOL 
- dopravní zrcadlo  
- bezdomovci 
 

III. Projednávané body  
 
1) Estetizace - úprava veřejného prostranství Sadové nám. 7 (využití 150 tisíc Kč) 
 

Michal Krejčí – informoval komisi o stavu přípravy projektu estetizace. Vzhledem k letošní 
přidělené výši finančních prostředků – tj. 150 tisíc Kč, lze uvažovat o dílčí realizaci projektu, 
a to buď: 
a) úprava předzahrádky budovy Sadové nám. 7 
b) stavba oplocení + živého plotu na rozhraní městského a soukromého pozemku. 
 

ad a) Předmětná opatření jsou součástí projektu, na který doposud nebylo získáno stavební 
povolení. Nelze je tedy realizovat. 
 



ad b) Stavbu oplocení a výsadbu živého plotu lze realizovat na základě stanoviska MMOL, 
odbor stavební ze dne 28. 7. 2020. Zajištěn je i písemný souhlas vlastníka sousedního 
pozemku. Na práce byla získána nabídka od firmy LT EkoLesServis s.r.o., realizace do konce 
listopadu 2020. 
 

Usnesení: „KMČ Sv. Kopeček schvaluje využití finančních prostředků v programu estetizace 
na r. 2020, a to ve výši 150 tisíc Kč, jež jsou určeny na realizaci oplocení na hranici pozemků 
p.č. 237/1 a p.č. 236. Akce zahrnuje stavbu plotových panelů, výsadbu živého plotu z habrů, 
odstranění zbytků stávajícího oplocení a stavební suti, jakož i založení trávníků pod 
obnovenou kamennou zdí na ul. Dvorského, a to včetně přípravy staveniště a geodetického 
vytyčení hranice pozemků. “ 
 

Hlasování: 9 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

2) Sadové náměstí - zadání architektonické studie, veřejné projednání 
 

MMOL – Útvar hlavního architekta připravil, na základě podnětu KMČ Svatý Kopeček, 
návrh zadání architektonické studie: „Studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku“. 
Započetí práce na studii připadá na podzim 2020 a její dokončení v závěru příštího roku. Jak 
zadání studie, tak prvotní koncept i výsledné řešení návrhu bude projednáváno se všemi 
zainteresovanými subjekty a s veřejností. První veřejné projednání k zadání studie (tj. k 
stanovení cílů, vymezení zájmového území, řešených problémů a záměrů) proběhne ve 
čtvrtek 1. října 2020 od 17:00 hod. na Sadovém náměstí 7/26 (budova pošty) v prvním patře. 

 
3) Křičkova 4 - info o vývoji, dopis Sokol, žádost SNO o stanovisko komise 
Stanovisko komise k žádosti SNO a.s. ve věci užívání místností v objektu Křičkova 4 pro 
potřeby KMČ Svatý Kopeček: 

„KMČ Svatý Kopeček s dalším využitím čtyř místností pro účely komise (tj. skladové 
prostory), s čímž je záměr T.J. Sokol Svatý Kopeček v souladu.“ 
 

4) Provozní rozpočet - aktualizace 
Rozpočtové změny bude komise projednávat na říjnové schůzi.  
 

5) Podnět paní Huvrové - vstup do ZOO pro obyvatele Sv. Kopečka 

Komise projednala podnět paní Huvrové, která navrhuje, aby obyvatelé Sv. Kopečka obdrželi 
rodinnou permanentní vstupenku do ZOO s neomezeným počtem vstupů za cenu 600 – 900 
Kč / rok, a to jako náhradu za diskomfort způsobený dopravním zatížením městské části.  

Komise uvedený podnět postoupí ZOO Olomouc k vyjádření a RMO na vědomí.  

 
6) Různé 
- Svatokopecká ročenka a Svatokopecké novinky – jsou v tisku, během září proběhne 
distribuce do domácností na Svatém Kopečku.  

- noční klid – nahlášení akcí plánovaných v roce 2021, u kterých předpokládáte dobu konání 
déle než do 22.00 hod. a potřebovali byste pro ně tedy vyřídit výjimku z obecně závazné 
vyhlášky do 25. 9. na MMOL paní Horňákové 

- zavážení školáků na ul. Holubova – na pondělí 21. září je domluveno jednání na MMOL 
s ing. Luňáčkem a zástupci komise. Komise bude žádat zpracování dopravní analýzy UHA.  

- jednání města a LČR, aktualizace studie parkovacího domu – předseda komise její členy 
informoval, že dle ústního sdělení Ing. Luňáčka z UHA/MMOL má být zadána aktualizace 
studie z r. 2010 s názvem: „Technicko ekonomická studie parkovacího objektu, rozšíření 



parkoviště a příjezdové komunikace na Svatém Kopečku“ od ing. arch. Ivo Gerharda. 
Aktualizace studie již nemá počítat s vybudovaním parkovacího domu a má řešit pouze 
příjezdovou komunikaci a rozšíření stávajícího parkoviště. KMČ Sv. Kopeček bude přizvána 
k pořízení aktualizace studie.  

- oprava komunikace "K Hájence"– probíhá realizace, předseda komise bude urgovat 
uskutečnění sanace díry před sv. Janem Nepomuckým na Sadovém nám. a opravu chodníku 
na ul. Radíkovská. 

- ořezy stromů, keřů – p. Černý ve spolupráci s OMZaOH dořeší kácení a ořezy dřevin, 
komise dále doporučuje OMZaOH svolat místní šetření k podnětu paní Maděrové (ul. 
Menšíkova), a to za účasti zástupců komise.  

- místní rozhlas (drnčení) – problematika řešena na odboru ochrany a následně s podporou 
paní Horňákové byla přizvána odborná firma (p. Foukal) a věc následně vyřešena. Komise 
žádá odbor ochrany o přednostní zprovoznění nového rozhlasu na Sv. Kopečku. 

- pozvánky na veřejná projednání - parkovací politika, strategie zeleně – info k akcím: 
parkovací politika čtvrtek 17. 9. od 18:00 hod. na Hynaisova ul.; strategie zeleně středa 16. 9. 
od 17:00 hod. oranžérie, Smetanovy sady. 

- Svátky písní Olomouc – kontaktní osobou pro pořadatele je za komisi Martin Kučera, 
případná realizace koncertu v bazilice Navštívení Panny Marie.   

- po stopách zvěře ALSOL – pozvánka na akci s lesní pedagogikou „Po stopách zvěře“ na 
úterý  22. 9. od 14:00 do 17:00 hod. v areálu Prečanovy vily. 

- dopravní zrcadlo na ul. Radíkovská při odbočení ul. Darvinowa – František Prášil zjistí 
náklady na realizaci.  

- bezdomovci – p. Zvěř informoval o přespávání dvojice bezdomovců na hřišti u Fojtství, jež 
znečistila daný prostor výkaly – z toho důvodu byla přivolána městská policie a věc na místě 
řešena. Bezdomovci dále příležitostně přespávají na opravené autobusové zastávce ZOO na 
ul. Radíkovská. Dlouhodobým problémem je chování nepřizpůsobivých osob na Sadovém 
náměstí, kde znečišťují veřejné prostranství močením a výkaly. Předseda komise se obrátí na 
koordinátora Domova sv. Anežky a požádá o intenzivnější spolupráci charitu.  
 

IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
Přijatá usnesení: 
 

„KMČ Sv. Kopeček schvaluje využití finančních prostředků v programu estetizace na r. 2020, 
a to ve výši 150 tisíc Kč, jež jsou určeny na realizaci oplocení na hranici pozemků p.č. 237/1 a 
p.č. 236. Akce zahrnuje stavbu plotových panelů, výsadbu živého plotu z habrů, odstranění 
zbytků stávajícího oplocení a stavební suti, jakož i založení trávníků pod obnovenou 
kamennou zdí na ul. Dvorského, a to včetně přípravy staveniště a geodetického vytyčení 
hranice pozemků. “ 

Požadavky dle projednaných bodů: 
- k OMZaOH svolat místní šetření k podnětu paní Maděrové (ul. Menšíkova), a to za účasti 

zástupců komise; 
- komise žádá odbor ochrany o přednostní zprovoznění nového rozhlasu na Sv. Kopečku. 

 
V. Závěr 
 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 21:20 hod. Příští jednání KMČ se uskuteční v pondělí 5. října 
2020 od 19:00 hod. 
 
Zápis pořídil: Michal Krejčí                                      Správnost zápisu potvrdil: Jiří Valihrach 


