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

 

 
Zápis z dálkového jednání ze dne 1. března 2021 

 
I. Přítomni  
 

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

Hosté (dle prezenční listiny): ----- 
 
II. Zahájení jednání, schválení programu  
 

Michal Krejčí – v 18:00 hod. přivítal přítomné členy komise a představil návrh programu 
jednání KMČ. Komise schválila program jednání. Ověření zápisu provede Jana Krejčová. 
 
Program – projednávané body: 

1) Finanční záležitosti – příprava a schválení rozpočtu komise 
1a) program estetizace a opravy komunikací 
1b) provozní výdaje a služby 

2) Situace na ul. Holubova před ZŠ Dvorského (doprava, stanoviště tříděného odpadu) 

3) Různé – informace: 
3a) Podnět ze ZŠ Dvorského – havarijní stav střechy na domu Holubova č. p. 49 
3b) Podnět p. Němce k rušení stanovišť tříděného odpadu na Sv. Kopečku 
 
III. Projednávané body  
 
1) Finanční záležitosti – příprava a schválení rozpočtu komise 
 

1a) program estetizace a opravy komunikací 
 

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 zahrnuje i úpravu komunikace a 
chodníku před budovou Sadové náměstí 7, jakož i vytvoření nových komunikačních ploch.  

Diskuze a příprava podkladů k jednání komise: 

Olga Němcová – připravila srovnávací tabulku nákladů dle studie estetizace (Koudelová I, 
srpen 2019) a projektu estetizace (ZAHRADA Olomouc s.r.o., 2020) s dokladovaným 
nárůstem cen v projektu dle jednotlivých typů prací.  

Michal Krejčí – oslovil firmu ZAHRADA Olomouc s.r.o., která k věci poskytla písemné 
vyjádření a identifikovala objekty a opatření, jež jsou v projektu nové a ve studii tudíž nejsou 
kalkulovány (např. šikmá rampa k vchodu do potravin). Dle následného ocenění výčtu v 
projektu nových položek byl objasněn celkový nárůst nákladů, přičemž navýšení rozborem 
nespecifikovaných výdajů nepřesahuje 10 % z celkové ceny projektu. 



František Prášil – vznesl dotaz na následující postup a možná řešení v další přípravě a 
realizaci projektu estetizace. 

Michal Krejčí – odpověděl, že v závislosti na dostupnosti finančních prostředků existují v 
zásadě tři varianty uskutečnění projektu: 
a) celková realizace v letošním roce v termínu srpen – listopad (za cca 1,15 mil. Kč), 
b) celková realizace v letošním (za cca 500 tisíc Kč) a příštím roce (za cca 650 tisíc Kč), a to 
v termínu stavby např. září – březen, 
c) dílčí realizace v letošním roce (za 300 tisíc Kč) a dílčí realizace v dalších letech. 
 
Přijatá usnesení: 

A) „KMČ Svatý Kopeček v letech 2019/2020 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 při sdružení finančních prostředků z programu estetizace za 
roky 2019, 2021 a 2022 či z jiných zdrojů (např. prostředky na opravy komunikací na Sv. 
Kopečku).“ 
Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 
 
B) „V případě nemožnosti provedení stavebních a zahradnických prací na projektu estetizace 
veřejného prostranství u domu Sadové nám. 7 v letošním roce, doporučuje KMČ Svatý 
Kopeček v r. 2021 provedení následujících oprav komunikací / chodníků z prostředků ODUR 
MMOL: 
- oprava živičné komunikace včetně části obrubníků na ul. Holubova  9 – 11(cca 155 tis. Kč),  
- oprava chodníků (obrubník, dlažba vpusti) na ul. Dvorského × Radíkovská (cca 16 tis. Kč), 
- oprava chodníku (předlažba) na ul. Dvorského u stanoviště tříd. odpadu (cca 31 tis. Kč). 
Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 
 
1b) provozní výdaje a služby 
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.  

Komise obdržela celkem 16 záměrů místních spolků či institucí a zvažovala svou účast (tj. 
podporu) na daných akcích / záměrech. Po obsáhlé diskuzi komise rozhodla o své účasti u 
většiny akcí / záměrů, a to obvykle v dílčím rozsahu. U projektu Matice svatokopecké na 
výsadby na Sadovém náměstí komise doporučuje jinou formu podpory, a to „adopci stromu“ 
soukromými dárci. Skutečné čerpání na podporu akcí / záměrů bude komisí průběžně 
sledováno a v případě neuskutečnění některých akcí (např. z důvodu platnosti 
epidemiologických opatření) bude rozpočet aktuálně upravován. Schválený rozpočet 
„provozních výdajů a služeb“ (tj. velké opravy, nákup služeb) je přílohou zápisu.    
 
Přijatá usnesení: 

„KMČ Svatý Kopeček schvaluje provozní rozpočet dle tab. „KMČ č. 25 – Svatý Kopeček, 
provozní výdaje a služby 2021.“ 
Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se)   
 
2) Situace na ul. Holubova před ZŠ Dvorského (doprava, stanoviště tříděného odpadu) 
 

Michal Krejčí – informoval komisi o proběhlém jednání s panem náměstkem Konečným a 
paní náměstkyní Kolářovou, na kterém si zúčastnění vyměnili informace o dosavadním 



průběhu řešení situace na ul. Holubova z pohledu dopravy, zeleně a stanoviště na tříděný 
odpad. Vzhledem k tomu, že KMČ zadala zpracování studie úpravy vnitřního dopravního 
režimu na Sv. Kopečku, jež bude vyhotovena během března, tak dojde k dalšímu pracovnímu 
jednání nad výsledky této studie.  
 
Komise dále projednala odstranění kontejnerů na tříděný odpad na ul. Holubova, o kterém 
rozhodlo vedení města na podnět několika občanů z ul. Holubova. KMČ Sv. Kopeček nebyla 
o věci ze strany města  / MMOL předem informována a obrátí se písemně na pana náměstka 
Bačáka s žádostí o navrácení kontejnerů na původní místo.  
 
Přijatá usnesení: 

„KMČ požaduje okamžité vrácení kontejnerů na tříděný odpad na veřejné prostranství na 
ulici Holubova, protože slouží místním občanům a bylo odstraněno bez předchozího 
projednání s občany a KMČ a také bez projednání adekvátní náhrady“. 
Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se)   
 
3) Různé 
 
3a) Podnět ze ZŠ Dvorského – havarijní stav střechy na domu Holubova č. p. 49 
Komise obdržela podnět ze ZŠ Dvorského na havarijní stav střechy na ul. Holubova č. p.  49, 
kde padají střešní tašky na přilehlý chodník a ohrožují tak bezpečnost chodců, včetně dětí. 
KMČ Sv. Kopeček na situaci upozorňovala již v zápisu ze dne 6. 3. 2017: „Havarijní stav 
domu, ulice Holubova – obyvatelka Sv. Kopečka se na členy KMČ obrací se stížností na 
kritický stav soukromého domu na Holubově ulici č. p. 49 / 7. Stav domu ohrožuje 
kolemjdoucí na frekventované ulici, kde denně prochází nejen občané, ale i návštěvníci ZOO 
po přilehlém chodníku“. 

KMČ Sv. Kopeček žádá odd. KMČ a DP MMOL, aby byl podnět ze ZŠ Dvorského předán na 
stavební úřad (a další zainteresované odbory magistrátu) s výzvou k zjednání nápravy u 
vlastníků předmětného domu.  
 
3b) Podnět p. Němce k rušení stanovišť tříděného odpadu na Sv. Kopečku 
 

Komise obdržela podnět od p. Němce ve věci rušení stanovišť tříděného odpadu (parkoviště u 
ZOO a ul. Holubova) na Sv. Kopečku. Podnět p. Němce bude přiložen k žádosti komise 
adresované panu náměstku Bačákovi (viz bod 2 zápisu).  
 
IV. Souhrn nových usnesení a požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 

Přijatá usnesení: 

A) „KMČ Svatý Kopeček v letech 2019/2020 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 při sdružení finančních prostředků z programu estetizace za 
roky 2019, 2021 a 2022 či z jiných zdrojů (např. prostředky na opravy komunikací na Sv. 
Kopečku).“ 
Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 
 
B) „V případě nemožnosti provedení stavebních a zahradnických prací na projektu estetizace 
veřejného prostranství u domu Sadové nám. 7 v letošním roce, doporučuje KMČ Svatý 
Kopeček v r. 2021 provedení následujících oprav komunikací / chodníků z prostředků ODUR 
MMOL: 
- oprava živičné komunikace včetně části obrubníků na ul. Holubova  9 – 11(cca 155 tis. Kč),  



- oprava chodníků (obrubník, dlažba vpusti) na ul. Dvorského × Radíkovská (cca 16 tis. Kč), 
- oprava chodníku (předlažba) na ul. Dvorského u stanoviště tříd. odpadu (cca 31 tis. Kč). 
Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se)   
 
Přijatá usnesení: 

„KMČ požaduje okamžité vrácení kontejnerů na tříděný odpad na veřejné prostranství na 
ulici Holubova, protože slouží místním občanům a bylo odstraněno bez předchozího 
projednání s občany a KMČ a také bez projednání adekvátní náhrady“. 
Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se)   
 
Požadavek k bodu 3a) Podnět ze ZŠ Dvorského – havarijní stav střechy Holubova č. p. 49 

KMČ Sv. Kopeček žádá odd. KMČ a DP MMOL, aby byl podnět ze ZŠ Dvorského předán na 
stavební úřad (a další zainteresované odbory magistrátu) s výzvou k zjednání nápravy u 
vlastníků předmětného domu.  
 
V. Závěr 
 

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 21:10 hod. Příští jednání komise se uskuteční  
v pondělí 12. dubna 2021 od 19:00 hod, a to buď prezenční či dálkovou formou dle aktuálně 
platných podmínek epidemiologických opatření v nouzovém / pandemickém stavu. 
 
Zápis pořídil: Michal Krejčí                                      Správnost zápisu potvrdila: Jana Krejčová 
 
 
Příloha: tabulka rozpočtu „KMČ č. 25 - Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby 2021“ 
 
 
 
 
 



z toho Svatokopecká ročenka (1x) tisková příprava a tisk (450 ks)
z toho Svatokopecké noviny (4x, 4 str. A4) tisková příprava a tisk (370 ks) 

poř. 
číslo organizátor akce / kontaktní osoba název akce účel / stručný obsah termín konání akce celkové 

náklady

schválená 
podpora 

2020

žádost 
2021

shváleno 
KMČ dne 1. 

3. 2021

skutečné 
čerpání

1 ŘKF Svatý Kopeček u Olomouce Výstava 900 let řádu premonstrátů
Edukativní výstava na 7 rollapech k působení 

premonstrátů na Sv. Kopečku; místo instalace: 
svatokopecký chrám, ZŠ Dvorského, apod. Náklady na 

tisk části rollapů.

celoročně 27 672 0 6 000 6 000

2 MŠ a ZŠ Dvorského, Svatý Kopeček Dětský karneval
Dětský karneval s hudbou a moderováním programu 
(cca 100 dětí). Náklady na animátora (moderování 

programu, hudba).
březen 5 000 0 2 000 0

3 ROXBURY family s.r.o. (+ dobrovolníci) Letní kino

Promítání filmů pod širým nebem na fotbalovém hřišti u
budovy Křičkova 4. Celkem čtyři promítací akce. Cílová

skupina: občané Svatého Kopečka  (80-90 osob na 
akci). Náklady na zakoupení licence pro promítání 

filmů. 

30. 4., 30. 7., 13. 8. a 
24. 9. 24 000 10 500 10 500 7 000

4 TJ Sokol Svatý Kopeček                     
(Marta Čapková) Generálka dětského dne

Zábavné soutěže pro děti a karaoke. Příspěvek na 
diskžokeje pro technické ozvučení akce (60 dětí a 50 

dospělých)
22. května ? 3 000 3 000 1 800

5 Dobrovolníci (František Prášil) Svatokopecká hodová zábava
Taneční hodová zábava (hřiště u Křičkova 4). Náklady: 

kapela, toalety, OSA, plakáty. Cílová skupina: 
obyvatelé Sv. Kopečka (asi 250 osob)

28. května 15 000 15 000 15 000 9 000

6 SRPŠ při MŠ a ZŠ Dvorského                 
(Jiří Valihrach)

Rodinné hodové odpoledne       
s letním kinem

Dětské soutěže a vystoupení, skákací hrad, svezení 
na koni, hasičská technika (hřiště u Křičkova 4). Po 
setmění promítání letního kina. Náklady: licence na 
film, jízda na koni. Cílová skupina: široká veřejnost, 

rodiče a děti (asi 300 osob odpoledne a 90 diváků na 
večer).

29. května 30 000 5 000 5 000 3 000

7 "Hodový výbor" (Marta Čapková) Svatokopecké hody
Průvod v krojích (cca 100 osob) - krojované děti a 
mládež, dechová hudba. Náklady: dechová hudba 

Dolanka, půjčovné krojů. 
30. května 13 000 12 000 13 000 12 000

8 MŠ a ZŠ Dvorského, Svatý Kopeček Rozloučení deváťáků se školou a 
pasování předškoláků na školáky

Akci pro děti a rodiče bude uvádět animátor - průvodce 
programem, který se bude starat o moderování a 

zábavu. Cílová skupina: žáci, rodiče a veřejnost (cca 
200 - 250 osob).

červen 10 000 5 000 5 000 3 000

9 Arcibiskupské lesy a statky Olomouc          
(Dagmar Málková)

Den otevřených dveří 
Arcibiskupských lesů a statků

Akce v Prečanově vile a zahradě - lesní pedagogika. 
Naučná akce pro děti přibližující život v lese a práci 

lesníků. Cílová skupina: obyvatelé Sv. Kopečka, žáci 
MŠ a ZŠ Dvorského, rodiny s dětmi (cca 200 osob). 

Náklady: malování na obličej, Děti a příroda z.s.

3. června (alt. září) 20 000 5 000 10 000 5 000

10 TJ Sv. Kopeček (Jaroslava Zbořilová) Sportovní činnost žen víkendové soustředění (počet členů TJ je 35 osob) 1x ročně (léto) ? 4 000 7 000 4 000

Počet záměrů / akcí

12 000

16
146 396

80 000
55 000

z toho technická rezerva (např. bio/sběrová sobota)

Celková požadovaná částka dle organizátorů akcí a záměrů                                   
Celková částka na akce a záměry schválená komisí

KMČ č. 25 - Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby 2021

Celkové výdaje (na provoz a služby)

Další výdaje KMČ (ročenka, noviny, rezerva)
30 000
13 000

135 000



poř. 
číslo organizátor akce / kontaktní osoba název akce účel / stručný obsah termín konání akce celkové 

náklady

schválená 
podpora 

2020

žádost 
2021

shváleno 
KMČ dne 1. 

3. 2021

skutečné 
čerpání

11 TJ Sokol Svatý Kopeček                     
(Marta Čapková)

Dřevorubecké závody,            
večerní Sokolská zábava

Dřevorubecké závody spojené s celodenní sportovně-
kulturní akcí pro děti a veřejnost (cca stovky osob). 

Následuje večerní Sokolská zábava. Náklady: 
pronájem sociálního zařízení, moderátor, živá hudba.

4. záři ? 11 000 11 000 6 600

12 Klub seniorů (Petr Fiala) Zájezd Klubu seniorů
Autobusový zájez Klubu seniorů na zámek Nové Hrady

u Litomyšle. Počet účastníků zájezdu 34 (tj. 409,- 
Kč/osobu). Náklady na dopravu a vstupné. 

8. záři 13 896 16 410 13 896 13 600

13 Matice svatokopecká                        
(Rostislav Hainz) Oslavy svátku sv. Martina

Akce každoročně probíhá na Svatém Kopečku. Do 
akce se zapojuje místní základní škola, Matice 
svatokopecká, farnost Svatý Kopeček. Akce se 

účastní velké množství lidí zvláště dětí. Příspěvek na 
bílého koně 5000 Kč.

listopad 15 000 5 000 5 000 3 000

14 Matice svatokopecká                        
(Rostislav Hainz) Mikulášská nadílka

Každoročně Matice svatokopecká pořádá mikulášskou 
nadílku. Akce proběhne v ambitech, případně pod 
bódkama. Akce se účatní velké množství dětí ze 

Svatého Kopečka. Prosíme o příspěvek 5 000 Kč na 
balíčky pro děti. 

prosinec 10 000 5 000 5 000 3 000

15 MŠ a ZŠ Dvorského, Svatý Kopeček Rozsvícení vánočního stromu

Tradiční rozsvícení vánočního stromu spojené s 
jarmarkem a vystoupeními žáků školy. Akci bude 

provázet animátor - průvodce programem, který se 
bude starat o moderování a zábavu. Cílová skupina: 

žáci, rodiče a veřejnost (cca 250 osob).

prosinec 10 000 5 000 5 000 3 000

16 Matice svatokopecká                        
(Ladislav Šnevajs) Výsadba 13 stromů

Realizace výsadby 5 ks lip a 8 ks dubů + kotvící 
materiál, následná péče v prostoru mezi bazilikou a 

Norbertinem na Sadovém náměstí
jaro (podzim) 59 700 0 30 000 0
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