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

Zápis z dálkového jednání ze dne 15. února 2021
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
Michal Krejčí – v 18:30 hod. přivítal přítomné členy komise a představil návrh programu
jednání KMČ. Komise schválila doplněný program jednání. Ověření zápisu provede Stanislav
Jeřábek.
Program – projednávané body:
1) Finanční záležitosti - příprava rozpočtu komise
1a) provozní výdaje a služby
1b) estetizace
1c) opravy komunikací
2) Různé - informace:
2a) Sadové náměstí - studie obnovy, info o stavu
2b) Studie rozšíření parkoviště u ZOO + přiváděcí komunikace, info o stavu
2c) Odpověd odboru dopravy MMOL na podnět ZŠ a MŠ Dvorského
2d) Městský rozhlas - zásady užívání VIS
2e) Dlouhodobý investiční plán
2f) Domov Sv. Anežky, zpráva za 12/2020
2g) Nový statut a jednací řád KMČ
2h) Parkování na Sadovém nám. před bódkami
2i) Lampy na ul. K Hájence
2j) Parkoviště na ul. Radíkovská
2k) Stanoviště tříděného odpadu u Fojtství, uzavření hřiště a lampy na ul. Dvorského
2l) Podmínka kolaudace nové výstavby na ul. Holubova u hřbitova
2m) Údržba chodníků v zimním období
2n) Doplnění chybějící dopravní značky na ul. Holubova

III. Projednávané body
1) Finanční záležitosti - příprava rozpočtu komise
V rámci schváleného rozpočtu SMOL byly pro využití KMČ schváleny následující částky:
1a) na provozní výdaje a služby: 135.000,- Kč
1b) na program estetizace veřejných prostranství: 300.000,- Kč
1c) na opravy komunikací dle doporučení KMČ: 200.000,- Kč
Přičemž rozpočet provozních výdajů a služeb je třeba sestavit, schválit a nahlásit na magistrát
do 31. března. Výdaje na estetizaci veřejných prostranství a opravy komunikací je pak třeba
sestavit, schválit a nahlásit na magistrát do 15. března.

ad 1a) V rámci „provozních výdajů“ se komise účastní akcí a záměrů místních spolků a
institucí, proto jim byla rozeslána výzva, aby v termínu do 28. února podali (na e-mailovou
adresu komise: kmc25@olomouc.eu) své návrhy na podporu akcí či záměrů pro letošní rok.
Dále komise počítá s výdaji na vydání Svatokopecké ročenky a Svatokopeckých novin a s
částkou na technickou rezervu.
ad 1b) a 1c) Projekt estetizace a opravy komunikací
Komise v letech 2019 a 2020 připravila projektový záměr estetizace veřejného prostoru
v okolí budovy Sadové nám. 7 a v květnu loňského roku jednohlasně přijala následující
usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček v letech 2019-20 připravila projekt estetizace, jež řeší úpravu
veřejného prostranství u domu Sadové nám. 7, tj. centrální část městské části u obchodu
potravin, pošty, ordinace a knihovny. Komise žádá RMO o zajištění finančních prostředků na
realizaci celého projektu, a to buď z programu estetizace (2019 – 2022) či z jiných zdrojů.“
Celkové realizační výdaje projektu činí 1,3 mil. Kč, přičemž v r. 2020 byla realizována dílčí
část záměru za 150 tisíc Kč. K projektu estetizace na Svatém Kopečku bude do RMO
předložen samostatný materiál (březen – duben 2021), jehož předmětem bude schválení
sdružení finančních prostředků z programu estetizace za roky 2019, 2021 a 2022, včetně
využití prostředků na opravy komunikací. Estetizační záměr totiž zahrnuje i úpravu
komunikace a chodníku před budovou Sadové náměstí 7, jakož i vytvoření nových
komunikačních ploch.
Komise se bude věcí zabývat na jednání 1. března 2021, na které bude předloženo variantní
řešení, a to včetně alternativního plánu zahrnujícího určení oprav komunikací a chodníků.
Diskuze:
Olga Němcová – nabízí prověření rozpočtových výdajů projektu estetizace u odborně
způsobilé osoby, a to za účelem hledání možných úspor (pozn.: studie a projekt estetizace,
včetně rozpočtů, bude opětovně rozeslán členům komise).
Martin Kučera – vyjadřuje podporu celkové realizaci projektu estetizace v jednom roce, tj. při
sdružení finačních prostředků na estetizaci veřejných prostranství a opravy komunikací.
František Prášil – souhlasí s tím, že projekt estetizace je zapotřebí dotáhnout do konce.
Navrhuje ponechání části prostředků na opravy chodníku pro sanaci havarijních míst.
2) Různé
2a) Sadové náměstí - studie obnovy, info o stavu
Michal Krejčí – ve spolupráci s vedením města (nám. Záleská) se podařilo zajistit 300 tisíc Kč
na zpracování architektonické studie na obnovu Sadového náměstí. Výběrové řízení na
zpracovatele studie by dle informací z UHA MMOL mělo být vyhlášeno tento týden.
Zpracování studie připadne na letošní rok, a to včetně veřejných projednání.
2b) Studie rozšíření parkoviště u ZOO + přiváděcí komunikace, info o stavu
Reakce ÚHA magistrátu na podnět komise z 12/2020: „Úprava rozšíření parkoviště bez
budování parkovacího domu již byla pořízena jako podklad pro jednání s Lesy ČR a dořešení
majetkoprávních vztahů (viz příloha). Bohužel, v průběhu pořízení podkladu došlo ke zjištění,
že potřebně pozemky ve vlastnictví Lesů ČR jsou součástí restitučního soudního sporu. Do
doby než bude v dané věci rozhodnuto, nelze s pozemky nakládat. Pro úplnost ještě uvádíme,
že stále platí podmínka z územního plánu, která rozšíření parkoviště podmiňuje vybudováním
nové příjezdové komunikace.“

Komise žádá ÚHA o dodatečné svolání „výrobního výboru“, a to buď na magistrátu či
v rámci jednání KMČ, na kterém bude ze strany zpracovatele/pořizovatele prezentováno
zvolené řešení, uplatněny připomínky komise a vedena diskuze o dalším postupu.
2c) Odpověd odboru dopravy MMOL na podnět ZŠ a MŠ Dvorského
Komise byla seznámena se stanoviskem odboru dopravy a ÚP ze dne 7. 1. 2021 na podnět ZŠ
a MŠ Dvorského. Vzhledem k tomu, že ve vyjádření je opakovaně zmiňována činnost komise,
tak se KMČ v reakci písemně obrátí na vedoucího odboru Ing. Černého (návrh dopisu zajistí
Němcová O. a Valihrach J.).
2d) Městský rozhlas - zásady užívání VIS
Varovný a informační systém (VIS) je představitelem bezdrátového místního rozhlasu a
systému varování obyvatel. VIS je určen především k varování a informování obyvatelstva při
vzniku mimořádné události a je zakázáno používat ho ke komerčním účelům. Předání
informací občanům od Magistrátu města Olomouce, jednotlivých odborů magistrátu, Městské
policie Olomouc, komisí městských částí, energetických společností, spolků a jiných
organizací provádí zaměstnanci detašovaných pracovišť Magistrátu města Olomouce a
Informačního centra Olomouc podle struktury užívání. V případě mimořádné události provádí
informování pracovníci odboru ochrany.
Příklady sdělovaných informací:
 změna otevírací doby
 změna jízdních řádů
 informace o poruchách, plánovaných a neplánovaných odstávkách vody, plynu a elektřiny
 informace o veřejných akcích
 informace o ztrátách a nálezech
 informace o službách veřejnosti
 aktuální informace o mimořádné události
2e) Dlouhodobý investiční plán
Komise z magistrátu obdržela seznam investičních projektů v realizaci a ve fázi projektování,
který je vygenerovaný ze stávajícího „Dlouhodobého investičního plánu SMOl“. Seznam se
týká území Svatého Kopečka a je informativní, tj. nelze do něj již nijak zasahovat. V další
tabulce pak komise dostala seznam projektových námětů, které jsou součástí „Dlouhodobého
investičního plánu SMOl“, a také se týkají Svatého Kopečka. Tento seznam projektových
námětů je určen k případné aktualizaci, tj. doplnění o maximálně jeden nový námět (na rok /
komisi), a to nejpozději do konce května tohoto roku.
2f) Domov Sv. Anežky, zpráva za 12/2020
Komise byla seznámena se zprávou o činnosti Domova Sv. Anežky za 12/2020.
2g) Nový statut a jednací řád KMČ
Komise byla seznámena s novým statusem a jednacím řádem KMČ, jež umožňuje „dálková
jednání“ komisí.
2h) Parkování na Sadovém nám. před bódkami
Olga Němcová – otevřela problematiku nelegálního parkování na Sadovém náměstí před
bódkami, v diskuzi se k věci vyjádřili i další členové komise (Černý, Kučera, Krejčí, Prášil,
Jeřábek).

Jiří Valihrach – navrhl, aby se komise obrátila s dotazem na magistrát (odbor dopravy a ÚP)
s žádostí o stanovisko a případné předání podnětu (prostřednictvím vedení města) městské
policii.
2i) Lampy na ul. K Hájence
Olga Němcová – informovala komisi o podání podnětu k TSMO na opravu lamp na ul.
K Hájence.
2j) Parkoviště na ul. Radíkovská
Olga Němcová – informovala komisi o podání podnětu k TSMO na provedení údržby na
odstavných parkovištích podél silnice na Radíkov. Dle sdělení od TSMO byla věc předána na
magistrát (odbor dopravy a ÚP) k rozhodnutí o zadání údržby.
2k) Stanoviště tříděného odpadu u Fojtství, uzavření hřiště a lampy na ul. Dvorského
František Prášil – informoval komisi o podání podnětu k TSMO na nepořádek na stanovišti
tříděného odpadu u Fojtství. Ze strany TSMO došlo obratem k úklidu stanoviště.
Vzhledem k nájezdům automobilistů do prostoru zasněženého a podmáčeného fotbalového
hřiště, jež využívali k terén poškozujícímu „autokrosu“, došlo na podnět místních občanů
k uzavření příjezdových bran hřiště ze strany SNO, a.s.
Dále referoval o termínu instalace nových stožárů lamp pouličního osvětlení na ul. Dvorského
(poškozeny bagrem v 12/2020), kterým je konec února, přičemž radar na měření rychlosti má
v dočasné úschově.
2l) Podmínka kolaudace nové výstavby na ul. Holubova u hřbitova
Komise upozorňuje magistrát a vedení města, aby před kolaudací nové výstavby na ul.
Holubova (u hřbitova) zajistili ze strany stavebníka opravu poškozených komunikací, jež byly
využívány jako zařízení staveniště a během prováděné výstavby došlo k jejich poškození.
Členové komise jsou připraveni v rámci kolaudačního řízení k účasti na místním šetření,
žádáme tímto o přizvání.
2m) Údržba chodníků v zimním období
Komise upozorňuje magistrát a zejména TSMO na skutečnost, že údržba chodníků
dlouhodobě prováděná technikou s těžší tonáží vede k poškozování těchto komunikací a
zvýšeným nákladům na jejich opravu.
2n) Doplnění chybějící dopravní značky na ul. Holubova
Komise žádá odbor dopravy a územního plánování MMOL o instalaci odcizeného dopravního
značení (B20a – nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h) na začátku ul. Holubova (při odbočení
z ul. Darwinova).

IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
Požadavek k bodu 2b) Studie rozšíření parkoviště u ZOO + přiváděcí komunikace
Komise žádá ÚHA o dodatečné svolání „výrobního výboru“, a to buď na magistrátu či
v rámci jednání KMČ, na kterém bude ze strany zpracovatele/pořizovatele prezentováno
zvolené řešení, uplatněny připomínky komise a vedena diskuze o dalším postupu.
Požadavek k bodu 2h) Parkování na Sadovém nám. před bódkami

Komise žádá odbor dopravy a územního plánování MMOL o podání výkladu k možnostem
parkování na Sadovém náměstí v prostoru před bódkami a zajištění legálního stavu, tj.
případné předání podnětu (prostřednictvím vedení města) městské policii.
Požadavek k bodu 2l) Podmínka kolaudace nové výstavby na ul. Holubova u hřbitova
Komise upozorňuje magistrát a vedení města, aby před kolaudací nové výstavby na ul.
Holubova (u hřbitova) zajistili ze strany stavebníka opravu poškozených komunikací, jež byly
využívány jako zařízení staveniště a během prováděné výstavby došlo k jejich poškození.
Členové komise jsou připraveni v rámci kolaudačního řízení k účasti na místním šetření,
žádáme tímto o přizvání.
Požadavek k bodu 2m) Údržba chodníků v zimním období
Komise upozorňuje magistrát a zejména TSMO na skutečnost, že údržba chodníků
dlouhodobě prováděná technikou s těžší tonáží vede k poškozování těchto komunikací a
zvýšeným nákladům na jejich opravu.
Požadavek k bodu 2n) Doplnění chybějící dopravní značky na ul. Holubova
Komise žádá odbor dopravy a územního plánování MMOL o instalaci odcizeného dopravního
značení (B20a – nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h) na začátku ul. Holubova (při odbočení
z ul. Darwinova).

V. Závěr
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 20:20 hod. Příští jednání komise se uskuteční
v pondělí 1. března 2021 od 18:00 hod, a to buď prezenční či dálkovou dle aktuálně platných
podmínek epidemiologických opatření v nouzovém/pandemickém stavu.
Zápis pořídil: Michal Krejčí

Správnost zápisu potvrdil: Stanislav Jeřábek

