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

Zápis z jednání ze dne 3. května 2021
I. Přítomni
Členové KMČ: Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Krejčí Michal, Krejčová Jana, Kučera
Martin, Němcová Olga, Prášil František, Zvěř Evžen
Omluven: Valihrach Jiří
Hosté (dle prezenční listiny): -----

II. Zahájení jednání, schválení programu
M. Krejčí – v 19:00 hod. přivítal přítomné členy komise a představil návrh programu jednání
KMČ. Komise schválila program jednání. Ověření zápisu provede O. Němcová.
Program – projednávané body:
1) Dlouhodobý investiční plán a schválení projektových námětů.
2) Dopravní situace na Svatém Kopečku – parkování turistických návštěvníků.
3) Různé – pracovní informace.

III. Projednávané body
1) Dlouhodobý investiční plán – schválení projektových námětů
M. Krejčí – zpracoval formuláře pro tzv. „projektové náměty“, jež byly členům komise
zaslány před vlastním jednáním. Jedná se o tyto záměry, které vycházejí ze zpracovaných
studií či projektových zadání, jimiž se komise v minulosti zabývala:
a) revitalizace rybníku na ul. Radíkovská,
b) parkovací místa a rozšíření komunikace u hřbitova,
c) rekonstrukce autobusových zastávek ZOO na ul. Radíkovská,
d) opatření dle studie na rozšíření parkoviště u ZOO a přiváděcí silniční komunikace,
e) opatření pro realizaci opatření navrhovaných ve studii úpravy dopravního režimu (tj.
pěší zóna – dopravní značení, zpomalovací prahy, parkovací místa).
Přijatá usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček schvaluje (výše uvedené) projektové náměty a žádá o jejich zařazení do
dlouhodobého investičního plánu města.“
Hlasování: 7 : 0 : 1 (pro : proti : zdržel se)
2) Dopravní situace na Svatém Kopečku – parkování turistických návštěvníků
Komise se zabývala aktuální dopravní situací na Svatém Kopečku, jež souvisí se zvýšenou
turistickou návštěvností a v několika posledních víkendech vedla k dopravnímu zablokování
městské části (tj. kolony vozidel na ul. Dvorského a Radíkovská, dopravní zácpy na ul.
Darwinova) a hromadnému nelegálnímu stání vozidel na lesních cestách i v uliční síti Sv.
Kopečka.

Olga Němcová – konstatovala, že jde o dlouhodobě neřešený problém, který přináší řadu
komplikovaných situací jak pro občany Sv. Kopečka, tak i pro návštěvníky. Bohužel se ještě
nenašel zájem tuto vysoce prekérní situaci komplexně řešit.
František Prášil – potvrdil dlouholetou snahu KMČ po řadu volebních období o řešení,
bohužel bez výsledku.
Přijatá usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček žádá primátora města, aby pověřil městskou policii k provádění
účinného dohledu nad dopravní situací na Sv. Kopečku, a to zvláště v o víkendech a svátcích
v době zvýšené turistické návštěvnosti a zabránilo se tak nelegálnímu parkování (lesní
pozemky, ulice se zákazy vjezdu, apod) .“
Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se)
3) Různé – pracovní informace
a) Doprava ul. Holubova
•

jednání Michal Krejčí + náměstek Karel Konečný: dle pana náměstka je preferovaná
varianta využití prostoru ZŠ v ul. Holubova pro dovoz dětí.

b) Dopravní řešení
•

Michal Krejčí – referoval o projednání studie úpravy dopravního režimu na MMOL se
zástupci UHA a ODÚP, z něhož bude vyhotoven záznam. Následovat bude projednání na
dopravním inspektorátu a Odboru zeleně a odpadového hospodářství MMOl.

c) Budova ul. Křičkova
•

František Prášil – informoval o avizované první společné schůzce se zástupci SMOL. a
T.J. Sokol Svatý Kopeček ve věci předloženého záměru na využití budovy Křičkova 4.
Jednání se uskuteční v průběhu května. O výsledku bude informovat.

•

M. Krejčí – informoval komisi o jednání s náměstkem Konečným ve věci rámcového
záměru na vybudování komunitního centra na Křičkově 4 pod ZŠ s MŠ Dvorského; bylo
by možno získat dotační podporu, podmínkou by však bylo převedení majetek města pod
odbor školství.

d) Stanoviště tříděný odpad
•

Michal Krejčí, František Prášil – přednesli komisi závěry z jednání s náměstkem Bačákem
ve věci stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. Za účelem obnovení stanoviště na
parkovišti u ZOO je naplánováno místní šetření se zástupci MMOL/OMZOH - odbor
městské zeleně a odpadového hospodářství, TSMO a ZOO. Stanoviště na ul. Holubova
bude obnoveno dle návrhu, jež přinese architektonická studie obnovy Sadového náměstí.

e) Projekt estetizace
•

Michal Krejčí – sdělil komisi, že k projektu estetizace bylo stavebním úřadem vydáno
příslušné povolení a v květnu by měl být v radě města schválen materiál k další přípravě a
provedení stavby v letošním roce. V projektu je potřeba počítat i s náklady na následnou
údržbu.

f) Svatokopecká ročenka
•

Jana Krejčová a František Prášil – informovali komisi o přípravě Svatokopecké ročenky
2020. Změna redakčního týmu: činnost ukončila Miloslava Titzová, děkujeme za její
dlouholetou spolupráci. Novým členem se stal Martin Kučera.

g) Úprava ul. K Hájence

•

Olga Němcová podala informaci o postupu prací: lampy veřejného osvětlení by měly být
opraveny do konce 5/2021.

h) Pamětní deska
•

Stanislav Jeřábek navrhl umístění pamětní tabulky na rodný dům (jedna z „Boudek“)
ak.malíře K. Svolinského.

i) Dopravní zrcadlo ul. Radíkovská při napojení ul. Darwinova
•

Michal Krejčí – informoval o jednání na odboru dopravy: p. Holý zpracuje návrh, zašle ho
dopravnímu inspektorátu k vyjádření. Otázkou zůstává financování (MMOl. x KMČ);
bude řešeno.

j) Stavební stav domu Holubova č. 49
•

Dle sdělení stavebního úřadu byla na místě samém kontrolní prohlídka, a to za přítomnosti
statika a vlastníků nemovitosti a bylo dohodnuto, že bude provedeno zajištění krytiny a
odstranění odpadávajících částí podbití. Dosud není provedeno, ale vlastník již navezl
materiál na opravu. Oprava by měla být provedena do poloviny května. Následně bude
oprava zkontrolována stavebním úřadem.

k) Akce r. 2021
•

František Prášil – informoval o akcích, které v důsledku protiepidemických opatření byly
zrušeny, např. Hodový průvod, Hodová zábava. Další akce budou realizovany
v návaznosti na rozvolňování. O použití ušetřených finančních prostředků bude KMČ
informovat.

l) Ing. Stanislav Černý – informace, různé:
•

Proběhlo jednání ohledně zákazu ohňostrojů se starostkou Samotišek.

•

Nadále zjišťuje vlastníka komunikací na „bytovkách“, aby mohla být zajištěna jejich
oprava.

•

Vjezd u potravin: na stížnost nájemce prodejny týkající se blokování parkovacího místa
návštěvníky bylo doporučeno zajistit uzavření prostoru, např. jednoduchým řetízkem.

IV. Souhrn nových usnesení a požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
Přijatá usnesení:
„KMČ Svatý Kopeček schvaluje (výše uvedené) projektové náměty a žádá o jejich zařazení do
dlouhodobého investičního plánu města.“
„KMČ Svatý Kopeček žádá primátora města, aby pověřil městskou policii k provádění
účinného dohledu nad dopravní situací na Sv. Kopečku, a to zvláště v o víkendech a svátcích
v době zvýšené turistické návštěvnosti a zabránilo se tak nelegálnímu parkování (lesní
pozemky, ulice se zákazy vjezdu, apod) .“

V. Závěr
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 20:30 hod. Příští jednání komise se uskuteční
v pondělí 7. června 2021 od 19:00 hod v budově staré školy na Sadovém nám. 7
Zápis pořídil: Michal Krejčí

Správnost zápisu potvrdila: Olga Němcová

