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

Zápis z jednání ze dne 2. srpna 2021
I. Přítomni
Členové KMČ: Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Krejčí Michal, Krejčová Jana, Kučera
Martin, Němcová Olga Prášil František, Zvěř Evžen
Omluven: Valihrach Jiří

II. Zahájení jednání, schválení programu
Michal Krejčí – v 19:00 hod. přivítal přítomné a představil návrh programu jednání KMČ,
který byl v bodě „Různé“doplněn o podněty od členů komise. Komise schválila program
jednání. Ověření zápisu provede E. Zvěř.
Program – projednávané body:
1) Studie obnovy Sadového náměstí – diskuze ke konceptu studie
2) Provozní výdaje KMČ – aktualizace rozpočtu na tzv. opravy a služby
3) Různé

III. Projednávané body
1) Studie obnovy Sadového náměstí – diskuze ke konceptu studie
Podkladem k diskuzi komise byly materiály poskytnuté ÚHA MMOl dne 14. července, jedná
se konkrétně o:
- Prezentaci „Koncept návrhu řešení – Sadové náměstí na Svatém Kopečku Olomouc“,
Gerten s.r.o., Ing. Petr Mičola a kol., 32 stran, 29. 6. 2021, Olomouc
- „Koncept návrhu řešení Sadového náměstí Svatý Kopeček“ (text k prezentaci dne 29. 6.
2021), Ing. Petr Mičola a kol., 7 stran
- Prezentaci „Manual pro bodky a infopoint s WC“, Ing. arch. Milan Šuška, Ph.D., 8 stran,
30. 6. 2021, Přerov
Olga Němcová – upozornila, že chybí grafické řešení prostoru před ZŠ Dvorského na ul.
Holubova, které je rovněž součástí studie. Vyzdvihla návrh řešení konceptu studie, který je
pro Sadové náměstí posunem k lepšímu, avšak neodpovídá požadavkům ÚHA na levné a
funkční řešení (při stávající finanční situaci města). Vyjádřila proto obavu, aby se nejednalo o
projekt tzv. do šuplíku. Dále připomínkovala návrh dopravního řešení, kdy je dle ní
automobilová doprava tlačena lidem pod okny. Upozornila též na problematiku parkování na
Sadovém náměstí pro návštěvníky baziliky, bódkaře a další cílové skupiny.
Michal Krejčí – uvedl, že návrh studie musí být řešen v celkové koncepci, jejíž realizace
může být provedena alternativními cestami, a to:
a) komplexní jednorázové akce na celý prostor Sadového náměstí,
b) postupné realizaci dle dílčích etap/ploch vymezených prostorově/funkčně/vlastnicky,
c) realizaci drobných návrhů/opatření jež jsou v souladu s celkovým řešením.

K návrhu dopravního řešení ve východní části Sadového náměstí zdůraznil potřebu zklidnění
automobilového provozu, který bude umožněn pouze dopravní obsluze a vybraným cílovým
skupinám za snížené rychlosti dané i vybudovanými zpomalovacími prahy. Obvodová
komunikace v tomto prostoru povětšinou vede v odstupu od rodinných domů
s předzahrádkami. Navíc se bude jednat o dopravně klidnou oblast, jejíž režim pochopitelně
musí být vymáhán městskou policií. Pokud zde vůbec mají vzniknout parkovací místa pro
vybrané cílové skupiny, tak pouze jako plochy legálně určené k parkování. Koncepčně na Sv.
Kopečku všeobecně preferuje zásadu parkování na vlastním pozemku, a to v soukromém
prostoru, nikoliv tedy na veřejném prostranství, jež má zde navíc hlavní funkci náměstí
parkového charakteru s památkovou ochranou. Plně respektuje potřebu vjezdu/parkování pro
účastníky mší/svateb/pohřbů, ale ne pro všechny účastníky (tj. řádově desítky a teoreticky až
stovky osob), ale pouze vybrané osoby (např. senioři, ZTP, ženich+nevěsta, apod.). Pro tyto
cílové skupiny je třeba prvotně hledat místa parkování na soukromých plochách, jež tu jsou
k dispozici (a nachází se v zájmovém území studie). Součástí tohoto hledání je nezbytná
kvantifikace počtu potřebných míst pro oprávněné vjezdy cílových skupin/osob. Obdobně je
třeba postupovat v hledání či vytváření legálních parkovacích míst pro
zaměstnance/klienty/návštěvy Domova sv. Anežky či Norbertina – tj. upřednostnit soukromý
prostor těchto vlastníků a jejich cílových skupin pro tuto jejich potřebu, před věnováním
veřejného prostoru této polo/soukromé funkci. Nesouhlasí proto s návrhem ploch pro
odstavení vozidel na veřejném prostranství Sadového náměstí.
František Prášil – souhlasí s tím, že návrh koncepčního řešení pro Sadové náměstí musí být
komplexní, celková realizace je však finančně náročná, proto musí být navržen i způsob
postupné realizace po dílčích celcích. Otevřel otázku zrušení příčné cesty (od ul. Holubova
k Norbertinu) a lokalizace shromažďovacího/pobytového prostoru. Ocenil myšlenku manuálu
dobré praxe pro bódky s možností dotační podpory od města. Na závěr opět zdůraznil potřebu
počítat s i s realizací krátkodobě uskutečnitelných a levných opatření v minimální variantě.
Jana Krejčová – objasnila, že příčná komunikace se ruší pouze pro automobilovou dopravu,
ale pro pěší zůstává tato trasa zachována. Předmětná úprava je podmínkou pro celkové
zklidnění východní části Sadového náměstí a jeho využití jako klidového obytného prostoru
s parkovou úpravou, včetně nových prvků – např. vodního prvku (fontána).
Olga Němcová – formulovala priority pro Sadové náměstí, které vidí v zklidnění celého
prostoru, v optickém odkrytí baziliky (od drobného balastu), v řešení majetkoprávních vztahů
a v prostoru u sochy Sv. Jana Nepomuckého, kde ocenila myšlenku vyzdvižení sousoší i
terénu na úroveň blízkou prostranství před bódkami.
Stanislav Jeřábek – upozornil, že pro realizaci návrhů studie je klíčové zapojení řádu
premonstrátů, jako vlastníků baziliky a pozemků na Sadovém náměstí a Návrší Jana Pavla II.
2) Provozní výdaje KMČ – aktualizace rozpočtu na tzv. opravy a služby
Vzhledem k jarním omezením pandemie Covid-19 se nekonaly některé schválené akce a
došlo tak k finanční úspoře na provozních výdajích a službách. Komise se proto zabývala
aktualizací rozpočtu, který byl upraven následovně:
‐ na akci „Dřevorubecké závody“ byly navýšeny finanční prostředky o 6.400,- Kč, celková
částka tedy činí 13.000,- Kč
‐ akce ZŠ a MŠ Dvorského z června je přesunuta na září pod novým názvem: „Slavnostní
vstup do školy - spojený s prohlídkou školy i pro veřejnost“ a obdrží podporu ve výši
3.000,- Kč
‐ ve výdajích komise byly navýšeny částky u „Svatokopecké ročenky“, a to z důvodu
rozšíření obsahu (počtu stran) a dále u „Svatokopeckých novin“ pro rozšíření jednoho
plánovaného čísla na 8 stran A4. V rámci „rezervy“ se počítá s již schválenými výdaji na

opravu radaru ve výši cca 1.500,- Kč na ul. Dvorského a pořízení pamětní cedulky malíře a
grafika Karla Svolinského ve výši cca 2.000,- Kč. Dále komise souhlasila s výdaji za
odborné poradenství při projednávání studie na úpravu dopravního režimu pro ing. Tužína
ve výši cca 5.000,- Kč, které budou využity pro zajištění účasti zpracovatele studie na
vedených jednáních. Zbývající část finančních prostředků v rámci technické rezervy bude
využita na uspořádání bio/sběrové soboty na podzim 2021.
Usnesení: „KMČ Sv. Kopeček schvaluje úpravu provozních výdajů dle přílohy zápisu“.
Hlasování per rollam: 9 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
3) Různé
Stanislav Černý – otevřel problematiku kanálových vpustí (a dešťové kanalizace) na Sv.
Kopečku, jež jsou místy zaneseny. Situaci podrobně zmapuje a konkrétní závadová místa
nahlásí přes webový formulář TSMO, a to včetně propadání komunikace u kanálové vpusti na
ul. Pod Hvězdou.
Evžen Zvěř – upozornil na vyviklané poklopy kanalizace na ul. Radíkovská/Dvorského, což
je krajská komunikace. Komise se proto obrací s podnětem na ODUR MMOl, aby věc
projednal s vlastníkem a zajistil nápravu.
Stanislav Černý – navrhl, aby v prostoru křižovatky U Maci na ul. Darwinova byly z důvodu
průjezdnosti komunikace vyznačeny bílé pruhy (a nedocházelo tak k neoprávněnému záboru
ze strany stánkařů). Komise si tento podnět osvojila a předává jej k řešení na ODUR MMOl.
František Prášil – informoval o komunikaci s ing. Holoušovou z OI MMOl ve věci zachování
stanoviště na tříděný odpad na parkovišti u Fojtství při / po realizaci projektu „IDS“. Dále
komisi informoval o prohlídce objektu Křičkova 4 ze strany ing. Binara, který je
zpracovatelem studie komunitního centra (zadáno odborem školství MMOL). TJ Sokol Sv.
Kopeček zde provede brigádu ve spolupráci s Charitou Olomouc a TSMO, jež je zaměřena na
vyklizení objektu od suti a odpadu.
Evžen Zvěř – upozornil na osobní zkušenost s nebezpečností autobusové zastávky „Bazilika“
na ul. Dvorského (ve směru na Olomouc), kdy automobil objíždějící zde stojící autobus
ohrozil jeho vůz jedoucí v protisměru.

IV. Souhrn nových usnesení a požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
Usnesení: „KMČ Sv. Kopeček schvaluje úpravu provozních výdajů dle přílohy zápisu“.
Požadavky/podněty: Vyviklané poklopy kanalizace na ul. Radíkovská/Dvroského, krajská
komunikace. Komise se obrací s podnětem na ODUR MMOl, aby věc projednal s vlastníkem
a zajistil nápravu. Prostor křižovatky U Maci na ul. Darwinova z důvodu průjezdnosti
komunikace vyznačit bílé pruhy (požadavek na ODUR MMOl).

V. Závěr
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 21:00 hod. Příští jednání komise se uskuteční
v pondělí 6. září 2021 od 19:00 hod v budově staré školy na Sadovém nám. 7.
Zápis pořídil: Michal Krejčí

Správnost zápisu potvrdil: Evžen Zvěř

Příloha: KMČ č. 25 - Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby 2021 - aktualizace srpen

KMČ č. 25 - Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby 2021 - aktualizace srpen
Počet záměrů / akcí
Celková požadovaná částka dle organizátorů akcí a záměrů
Celková částka na akce a záměry schválená komisí
Další výdaje KMČ (ročenka, noviny, rezerva)
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)
z toho technická rezerva (např. bio/sběrová sobota, oprava radaru, cedulka "Svolinský", poradenství ing. Tužín)
Celkové výdaje (na provoz a služby)
poř.
číslo

organizátor akce / kontaktní osoba

1

ŘKF Svatý Kopeček u Olomouce

název akce

účel / stručný obsah
Edukativní výstava na 7 rollapech k působení
premonstrátů na Sv. Kopečku; místo instalace:

Výstava 900 let řádu premonstrátů svatokopecký chrám, ZŠ Dvorského, apod. Náklady na

16
146 396
57 600
77 400
35 000
18 000
21 400
135 000
termín konání akce

schválená
podpora
2020

celkové
náklady

žádost
2021

shváleno
KMČ dne 1.
3. 2021

úprava
srpen

celoročně

27 672

0

6 000

6 000

6 000

tisk části rollapů.

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

0

30. 4., 30. 7., 13. 8. a
24. 9.

24 000

10 500

10 500

7 000

7 000

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.

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

0

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

0

29. května

30 000

5 000

5 000

3 000

0

30. května

13 000

12 000

13 000

12 000

0

září

10 000

5 000

5 000

3 000

3 000

20 000

5 000

10 000

5 000

5 000

?

4 000

7 000

4 000

4 000

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).

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.

8

MŠ a ZŠ Dvorského, Svatý Kopeček

Akci pro děti a rodiče bude uvádět animátor - průvodce

Slavnostní vstup do školy - spojený programem, který se bude starat o moderování a
s prohlídkou školy i pro veřejnost zábavu. Cílová skupina: žáci, rodiče a veřejnost (cca
200 - 250 osob).

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)

10

TJ Sv. Kopeček (Jaroslava Zbořilová)

Sportovní činnost žen

víkendové soustředění (počet členů TJ je 35 osob)

1x ročně (léto)

schválená
podpora
2020

shváleno
KMČ dne 1.
3. 2021

poř.
číslo

organizátor akce / kontaktní osoba

název akce

účel / stručný obsah

termín konání akce

11

TJ Sokol Svatý Kopeček
(Marta Čapková)

Dřevorubecké závody,
večerní Sokolská zábava

Dřevorubecké závody spojené s celodenní sportovněkulturní 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

13 000

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

13 600

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

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

3 000

prosinec

10 000

5 000

5 000

3 000

3 000

jaro (podzim)

59 700

0

30 000

0

0

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).

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

celkové
náklady

žádost
2021

úprava
srpen

