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

Zápis z dálkového jednání ze dne 12. dubna 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 19:00 hod. přivítal přítomné členy komise a představil návrh programu
jednání KMČ. Komise schválila program jednání. Ověření zápisu provede Martin Kučera.
Program – projednávané body:
1) Dopravní situace před ZŠ Dvorského na ul. Holubova a Studie úpravy dopravního režimu
2) Dlouhodobý investiční plán – příprava projektových námětů
3) Různé – informace:
- ul. K Hájence a parkoviště „Vršina“ u silnice na Radíkov – Olga Němcová
- žádost na opravu schodů u domu Dvorského 192/44 – Stanislav Černý
- pamětní deska Karlu Svolinskému – Stanislav Jeřábek
- ohňostroje (zábavní pyrotechnika) a oslovení obce Samotišky – Stanislav Černý

III. Projednávané body
1) Dopravní situace před ZŠ Dvorského na ul. Holubova a Studie dopravního režimu
1a) Dopravní situace před ZŠ Dvorského na ul. Holubova
Michal Krejčí, Olga Němcová – informovali komisi o jednání svolaném panem náměstkem
Konečným na ZŠ Dvorského dne 7. 4. 2021, jež se zabývalo předmětnou dopravní situací.
Předseda komise na uvedeném jednání představil dva možné způsoby stavební úpravy
lokality, jež by dopravně umožnily zajíždění rodičů s žáky 1. a 2. tříd a současně by vedly
k plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu. Na tomto jednání byly též probírány možnosti
dočasných opatření (např. úprava dopravního značení), jež by zajistily dopravní obsluhu
lokality do doby realizace investičních opatření. Závěrem jednání přislíbili zástupci odboru
dopravy a útvaru hlavního architekta nalezení krátkodobě realizovatelného, byť dočasného,
dopravního řešení k obsluze lokality rodiči/řidiči žáků 1. a 2. tříd ZŠ Dvorského.
Výběr z proběhlé diskuze:
- Olga Němcová – vznesla návrh na dočasné odstranění značky zákazu vjezdu všech vozidel
na křižovatce ul. Dvorského a ul. Holubova, což by umožnilo legální vjezd vozidel před
vchod do základní školy (současně by byly osazeny nové zákazy vjezdu směrem na Sadové
nám. a do navazujících ulic).
- František Prášil – nesouhlasí s odstraněním současné dopravní značky zákaz vjezdu všech
vozidel. Navrhuje nahradit zmíněný zákaz vjezdu značkou zákazu vjezdu motorových vozidel
+ osadit dodatkové tabulky s výjimkami pouze pro rodiče žáků 1. a 2. tříd ZŠ Kopeček a pro
další oprávněné k vjezdu (dopravní obsluha, firmy sídlící za značkou apod.).

- Michal Krejčí – přednesl návrh řešení, jež spočívá v umožnění jednosměrného průjezdu
vozidel od budovy pošty (Sadové nám. 7) směrem k hospici a tedy do zatáčky / křižovatky
naproti restaurace U Macků. Rodiče žáků ZŠ Dobrovského by tak z ul. Dvorského mohli
zajíždět k restauraci Na Schůdkách, zde krátkodobě zastavit k vysazení dětí a následně
pokračovat kolem pošty a sjet z kopce dolů do zatáčky U Macků, tedy bez otáčení vozidel a
zpětného průjezdu kolem restaurace Na Schůdkách. Jedná se o rychlé a snadno realizovatelné
dopravní řešení, vyžadující jen odstranění sloupků zabraňující průjezdu vozidel, osazení
jednosměrky a vyčlenění parkovacích míst pro K+R.
Závěr: v obsáhlé diskuzi komise probírala různé možnosti dopravních řešení v lokalitě a
následně konstatovala, že výběr a návrh konkrétních opatření je v kompetenci dopravních
specialistů z MMOL (viz níže přijaté usnesení), přičemž komise žádá, aby s danými řešeními
byla seznámena před konečným rozhodnutím a před jejich realizací.
Přijatá usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček apeluje na Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního
plánování a Odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta k nalezení dopravního řešení,
byť dočasného charakteru, v problematice zajíždění rodičů žáků 1. a 2. třídy na ul. Holubova
před vchod do ZŠ Dvorského.“
Hlasování: 9 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se)
1b) Studie úpravy dopravního režimu na Svatém Kopečku
Komise projednala výslednou podobu dopravní studie od Ing. Tužína, a to včetně vypořádání
písemných i ústních připomínek (např. vyjádření Františka Prášila).
Michal Krejčí – přiblížil další postup projednávání studie následovně:
- Duben/květen – jednání na MMOL, odbor dopravy, OSTR - útvar hlavního architekta, atd.,
– projednání na dopravním inspektorátu,
– projednání na vedení města.
- Květen a dále – projednání návrhů studie s občany a institucemi na Svatém Kopečku.
- Podzim – závěrečné veřejné projednání a následné případné schválení radou města.
2) Dlouhodobý investiční plán – příprava projektových námětů
Komise od oddělení KMČ a DP MMOL před časem obdržela tabulku s akcemi zařazenými
v dlouhodobém investičním plánu (DIP) pro území městské části Svatý Kopeček. Konkrétně
jsou v DIP tyto připravované záměry:
- přeložka / vybudování nové autobusové zastávky na ul. Dvorského,
- projekt na vybudování informačně dopravního systému (chytrá navigace a zpoplatnění
všech parkovišť),
- opatření vyplývající ze studie odtokových poměrů (tj. zasakovací průleh u dětského hřiště
u ZOO, odvodnění parkoviště u ZOO),
Do konce května 2021 může komise zpracovat tzv. „projektové náměty“ a doporučit jejich
zařazení do DPI. Doposud je v databázi projektových námětů zařazena revitalizace Sadového
náměstí. Předseda komise připravil dva projektové náměty:
- revitalizace rybníku na ul. Radíkovská,
- parkovací místa a rozšíření komunikace u hřbitova.
Pro květnové jednání komise budou zpracovány (zajistí Michal Krejčí) projektové náměty na:
- rekonstrukci autobusových zastávek ZOO na ul. Radíkovská (dle zpracovaného IZ),

- opatření pro realizaci opatření navrhovaných ve studii úpravy dopravního režimu (tj. pěší
zóna – dopravní značení, zpomalovací prahy, parkovací místa),
- opatření dle studie na rozšíření parkoviště u ZOO a přiváděcí silniční komunikace.
3) Různé
Olga Němcová – informovala komisi o návrhu postupu opatření na ul. K Hájence – lampy
veřejného osvětlení, údržba zeleně, apod. (viz příloha zápisu) a realizaci očištění parkovacích
míst podél silnice na Radíkov, lokalita „Vršina“.
Stanislav Černý – referoval o žádosti od SVJ domu Dvorského 192/44 k opravě schodů a
vjezdu u uvedeného domu. Předmětný pozemek není ve vlastnictví města. Pan Černý je
pověřen jednáním na MMOl (p. Šulc) k prověření záměrů města a možnosti oprav.
Stanislav Jeřábek – nadnesl záměr na umístění pamětní desky malíře Karla Svolinského, od
jehož narození letos uplynulo 125 let. Michal Krejčí prověří možnost financování, zjištění
ceny a návrh desky zajistí Jana Krejčová.
Stanislav Černý – upozornil na proběhlý ohňostroj / použití zábavné pyrotechniky ve směru
od Samotišek, jež je na Svatém Kopečku regulováno městskou vyhláškou. Pan Černý osloví
starostku obce Samotišky s žádostí o řešení na katastru jejich obce.

IV. Souhrn nových usnesení a požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
Přijatá usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček apeluje na Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního
plánování a Odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta k nalezení dopravního řešení,
byť dočasného charakteru, v problematice zajíždění rodičů žáků 1. a 2. třídy na ul. Holubova
před vchod do ZŠ Dvorského.“

V. Závěr
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 21:15 hod. Příští jednání komise se uskuteční
v pondělí 3. května 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 potvrdil: Martin Kučera

Příloha: ul. K Hájence – Návrh řešení estetizace území, zpracovala 10.04.2021 Olga Němcová

Svatý Kopeček, ul. K Hájence: Návrh řešení estetizace území
Zpracovala 10.04.2021 Němcová O.
Dne 09.04.2021 proběhlo místní šetření za účasti Ing. J. Štěpánkové, ved.oddělení městské
zeleně, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl. a Dr. O.Němcové, členky
KMČ Svatý Kopeček.
1) Vymezení území:
Od křižovatky s ul. Haškovou až po bývalou hájenku.
2) Předmět řešení:
a. neudržované zbytkové zelené plochy kolem komunikace
b. stávající zeleň
c. úprava komunikace
d. přesun památného kříže
e. lampy veřejného osvětlení
f. vstup na hřbitov.
3) Návrh možného řešení:
a. zbytkové zelené plochy kolem komunikace
i. po levé straně komunikace směrem k ZOO plochy srovnat s úrovní vozovky, zrušit je
ii. po pravé straně směrem k ZOO ponechat pouze od „výdejního okénka“ manž.
Valihrachových po konec plotu manž. O. a J. Němcových a výhledově je osadit
zelení (např. nízkými tavolníky); ostatní vegetační pásy zrušit
iii. pokud provoz ukáže možnost udržování dalších ploch, bude realizováno
b. stávající zeleň
i. odborně ošetřit / ostříhat: jedná se o zeleň u restaurace U Maci a u hájenky – bude
prověřeno vlastnictví pozemku, v případě městského pozemku bude
navržena výměna přestárlých keřů forsytií za jiné vhodnější keře.
ii. ostatní stávající zeleň (travnaté pásy, soliterní keře, popínavé dřevnatící liány
břečťanů na el. sloupech) pokud možno v záchovné péči udržovat do
výsadby/založení nové zeleně
iii. bod a. + b. nutno projednat s oddělením městské zeleně odboru městské zeleně a
odpadového hospodářství MMOl
c. úprava komunikace
i. zrušené zelené plochy vysypat štěrkem / recyklátem tak, aby je bylo možno používat
pro bezpečný výjezd vozidel z okolních pozemků i pro vzájemné vyhýbání
protijedoucích vozidel.
ii. osazení krajnice vozovky na straně ponechaných udržovaných zelených ploch
vyššími obrubníky
iii. nutno projednat s odborem dopravy MMO l i s odd. městské zeleně odboru městské
zeleně a odpadového hospodářství MMOl – z důvodu koordinace prací i nově
vzniklé šířky ponechaného vegetačního pásu a jeho úpravy i následné péče.
d. přesun památného kříže
i. vzhledem k současnému umístění na hranici s rozšířenou vozovkou v křižovatce ulic
K hájence a …., kde již došlo k mechanickému poškození pískovcového podstavce
kříže, by bylo více než žádoucí
ii. nutno projednat s majetkoprávním odborem MMOl.
e. lampy veřejného osvětlení
i. dle TSMO bude realizováno do konce 5/2021.
f. vstup na hřbitov
i. je připravovaná schůzka s řed. hřbitovů města Olomouce.

