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

 

 
Zápis z jednání ze dne 12. července 2021 

 
I. Přítomni  
 

Členové KMČ: Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Krejčí Michal, Krejčová Jana, Prášil 
František, Valihrach Jiří, Zvěř Evžen 
 

Omluveni: Kučera Martin, Němcová Olga 
 

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

Michal Krejčí – v 19:00 hod. přivítal přítomné a představil návrh programu jednání KMČ. 
Vzhledem k přítomnosti paní L. Karasové byl do programu zařazen bod k podnětu občanů 
v lokalitě „Ferďák“. Komise schválila program jednání. Ověření zápisu provede J. Valihrach. 
 
Program – projednávané body: 

1) Podnět občanů k lokalitě „Ferďák“ – projednání předložené petice 

2) Projekt estetizace – informace o postupu 

3) Studie obnovy Sadového náměstí – informace z výrobního výboru 

4) Stanoviště kontejnerů tříděného odpadu u zoo – parkoviště u zoo, ul. Darwinova 

5) Studie úpravy dopravního režimu na Sv. Kopečku – info z prezentace na vedení města 

6) Rekonstrukce budovy Křičkova 4 – info z místního šetření  

7) Různé 
 
III. Projednávané body  
 
1) Podnět občanů k lokalitě „Ferďák“ – projednání předložené petice 

Projednání předmětného bodu se účastnila paní Lucie Karasová, která členy komise seznámila 
s aktuálním porušováním obecně závazných vyhlášek (OZV) města o nočním klidu a 
používání zábavní pyrotechniky na Sv. Kopečku, a to zvláště v lokalitě vyhlídky „Ferďák“, 
nepořádku stran odpadků tamtéž a také porušování zákazu vjezdu do ul. Krejčího. Své sdělení 
podpořila „Peticí za zvýšení bezpečnosti na území části města Olomouc-Sv. Kopeček“ (viz 
příloha), kterou podepsalo 32 přímo v místě bydlících občanů, a jež bude předána primátorovi 
města. 

Komise po projednání věci dospěla k následujícím závěrům: 

- KMČ Sv. Kopeček doporučuje primátorovi města, aby nechal zajistit zvýšený dohled 
městské policie Olomouc na vyhlídkové lokalitě „Ferďák“, a to za účelem 
kontroly dodržování OZV o nočním klidu, dále zákazu konzumace alkoholu a žebrání či 



používání zábavní pyrotechniky, jakož i dopravních předpisů, a to zvláště ve večerních a 
nočních hodinách; 

- KMČ Sv. Kopeček doporučuje primátorovi města, aby nechal u Technických služeb města 
Olomouce zajistit včasné vyvážení odpadkových košů či případně zvýšil jejich počet na 
vyhlídkovém místě „Ferďák“.   
 

2) Projekt estetizace – informace o postupu 

Michal Krejčí – informoval komisi, že další přípravu a realizaci projektu estetizace dostal na 
starorost Odbor dopravy a územního rozvoje magistrátu, který ji chce uskutečnit 
prostřednictvím Technických služeb města Olomouce, kde aktuálně probíhá nacenění stavby. 
 
3) Studie obnovy Sadového náměstí – informace z výrobního výboru 

Michal Krejčí – informoval komisi o konání výrobního výboru ke studii obnovy Sadového 
náměstí, které se uskutečnilo dne 29. června u příležitosti odevzdání konceptu studie. 
Předseda komise si u Útvaru hlavního architekta vyžádal materiály odevzdané zpracovatelem 
studie, aby se s nimi mohla komise seznámit a připomínkovat je (rozesláno dne 14. 7. 2021). 
 

4) Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u zoo – parkoviště u zoo, ul. Darwinova 

Michal Krejčí – informoval komisi o jednání s ředitelem zoo p. Habáněm, které proběhlo za 
účelem upřesnění podmínek dočasného navrácení kontejnerů na tříděný odpad na parkovišti u 
zoo.  

Komise se po řádném projednání problematiky stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u zoo 
shodla na následujícím: 

- pro dlouhodobé řešení žádá komise magistrát města, odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství (OMZOH) o přípravu realizace trvalého stanoviště na ul. Darwinova, a to 
v dělícím pásu zeleně mezi komunikací a parkovištěm, 

- pro krátkodobé řešení  žádá komise magistrát města, odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství (OMZOH) o dočasné umístění kontejnerů na původní místo na parkovišti u 
zoo, a to v období mimo turistickou sezónu (tj. říjen – březen), tedy dle podmínky ředitele 
zoo. 

 

5) Studie úpravy dopravního režimu na Sv. Kopečku – info z prezentace na vedení města 

Michal Krejčí – informoval komisi o prezentaci předmětné studie na poradě vedení města, 
přičemž z proběhlé diskuze vyplynula potřeba dalšího projednání návrhů studie na magistrátu 
města, a to za účasti odborů, s nimiž již byla studie konzultována (tj. UHA, ODÚR, 
OMZOH), tak zejména dalších (např. památková péče). 
 

6) Rekonstrukce budovy Křičkova 4 - záměr TJ Sokol Sv. Kopeček a komunitní centrum 
pod ZŠ a MŠ Dvorského 

Dne 12. července proběhlo místní šetření v budově Křičkova 4, a to za účasti primátora města 
M. Žbánka a jeho náměstka K. Konečného, dále se účastnili vedoucí odboru školství H. 
Fantová, ředitel školy J. Kolísko, zástupce TJ Sokol Sv. Kopeček F. Prášil a předseda KMČ 
M. Krejčí. Výstupem šetření je, že odbor školství nechá zpracovat studii rekonstrukce objektu 
pro potřeby komunitního centra pro ZŠ a MŠ Dvorského, která bude podkladem pro další 



rozhodování. KMČ Sv. Kopeček, jakož i zainteresované místní spolky, budou přizvány na 
výrobní výbory k zpracování studie, jež by měla být vyhotovena v příštích měsících. 

 
7) Různé: 
 

Jana Krejčová – poděkovala p. S. Jeřábkovi a Mgr. M. Titzové za předání historických 
dokumentů do Státního okresního archivu Olomouc; dokumenty budou po oskenování 
k dispozici na internetových stránkách města/komise. 
 

František Prášil – informoval komisi o poškození radaru na ul. Dvorského, náklady na opravu 
činí cca 1.500,- Kč. KMČ Sv. Kopeček schválila (7: 0 : 0) využití finančních prostředků 
komise (z položky na opravy a služby) na tento účel. 
 

František Prášil – v souvislosti s připravovanou investicí na realizaci informačně dopravního 
systému (IDS) upozornil na další zachování stanoviště kontejnerů tříděného odpadu na 
parkovišti u Fojtství, přičemž konkrétní detaily zjistí na odboru investic.  
 

Jana Krejčová – připomínka ke stříhání keřů, které zasahují do komunikací pro pěší či 
automobily. Komisí byla odsouhlasena výzva do Svatokopeckých novin: Udržujte své živé 
ploty a keře sousedící s veřejným prostorem (chodník, ulice) ostříhané tak, aby nepřekážely 
ve výhledu a umožňovaly chodcům bezpečně projít a automobilům či cyklistům bezpečně 
projet.   
 

IV. Souhrn nových usnesení a požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 

Podnět občanů k lokalitě „Ferďák“: 

- KMČ Sv. Kopeček doporučuje primátorovi města, aby nechal zajistit zvýšený dohled 
městské policie Olomouc na vyhlídkové lokalitě „Ferďák“, a to za účelem 
kontroly dodržování OZV o nočním klidu, dále zákazu konzumace alkoholu a žebrání či 
používání zábavní pyrotechniky, jakož i dopravních předpisů, a to zvláště ve večerních a 
nočních hodinách; 

- KMČ Sv. Kopeček doporučuje primátorovi města, aby nechal u Technických služeb města 
Olomouce zajistit včasné vyvážení odpadkových košů či případně zvýšil jejich počet na 
vyhlídkovém místě „Ferďák“.   
 
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u zoo: 

- pro dlouhodobé řešení žádá komise magistrát města, odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství (OMZOH) o přípravu realizace trvalého stanoviště na ul. Darwinova, a to 
v dělícím pásu zeleně mezi komunikací a parkovištěm, 

- pro krátkodobé řešení žádá komise magistrát města, odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství (OMZOH) o dočasné umístění kontejnerů na původní místo na parkovišti u 
zoo, a to v období mimo turistickou sezónu (tj. říjen – březen). 

 

V. Závěr 
 

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 21:30 hod. Příští jednání komise se uskuteční  
v pondělí 2. srpna 2021 od 19:00 hod v budově staré školy na Sadovém nám. 7 
 
Zápis pořídil: Michal Krejčí                                         Správnost zápisu potvrdil: Jiří Valihrach 



Příloha:  


