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

 

 
Zápis z jednání ze dne 20. září 2021 

 
 
I. Přítomni  
 

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

II. Zahájení jednání, schválení programu  
 

Michal Krejčí – v 19:00 hod. přivítal přítomné a představil návrh programu jednání KMČ. 
Komise schválila program jednání. Ověření zápisu provede S. Jeřábek. 
 
Program – projednávané body: 

1) Dopravní situace k ZŠ Dvorského  

2) Realizace projektu estetizace 
 
III. Projednávané body  
 

1) Dopravní situace k ZŠ Dvorského  
pan Pospíšil – vyjádřil nesouhlas se zavedením jednosměrného provozu motorových vozidel 
na Sadovém náměstí, a to od budovy pošty (Sadové nám. 7) směrem k Hospicu a na ul. 
Dvorského, jež by se negativně dotkl výjezdu z jeho garáže. 

Jiří Valihrach – navrhl následující usnesení komise: „KMČ Sv. Kopeček požaduje umístění 
dodatkové tabulky při odbočení z ul. Dvorského, která umožní rodičům/řidičům žáků 1. a 2. 
tříd zajíždět před vchod do ZŠ Dvorského na ul. Holubova, a to na základě povolení či 
evidence MMOL dle doporučení ředitele ZŠ Dvorského.“  

Hlasování: 9 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 

2) Realizace projektu estetizace 
František Prášil – přednesl návrh, aby v rámci projektu estetizace zůstalo zachováno stávající 
stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad na Sadovém náměstí a taktéž stávající umístění 
úřední desky/vývěsky komise před budovou Sadové nám. 7. Jelikož je uvedené v rozporu 
s vydaným stavebním povolením, tak navrhuje aby stavebník – MMOL, odd. KMČ a DP 
podalo na stavebním úřadu žádost o změnu stavby před dokončením. K tomu navrhl přijetí 
následujících usnesení: 
 

1) „KMČ Sv. Kopeček nesouhlasí se zrušením a přemístěním současného stanoviště tříděného 
odpadu“. 

Hlasování: 6 : 2 : 1 (pro : proti : zdržel se) 



2) „KMČ Sv. Kopeček nesouhlasí s přesunutím úřední desky / vývěsky komise ze současného 
místa u chodníku před budovou pošty (tj. Sadové nám. 7)“. 

Hlasování: 6 :1: 2 (pro : proti : zdržel se) 
 
3) „KMČ Sv. Kopeček žádá stavebníka – MMOL, odd, KMČ a DP o zajištění vypracování 
žádosti o změnu stavby před dokončením v rozsahu zachování současného stanoviště 
tříděného odpadu a současného umístění úřední desky/vývěsek komise“. 

Hlasování: 6 : 2 : 1 (pro : proti : zdržel se) 
 

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

Přijatá usnesení:  

„KMČ Sv. Kopeček požaduje umístění dodatkové tabulky při odbočení z ul. Dvorského, která 
umožní rodičům/řidičům žáků 1. a 2. tříd zajíždět před vchod do ZŠ Dvorského na ul. 
Holubova, a to na základě povolení či evidence MMOL dle doporučení ředitele ZŠ 
Dvorského).“ 

„KMČ Sv. Kopeček nesouhlasí se zrušením a přemístěním současného stanoviště tříděného 
odpadu“. 

„KMČ Sv. Kopeček nesouhlasí s přesunutím úřední desky / vývěsky komise ze současného 
místa u chodníku před budovou pošty (tj. Sadové nám. 7)“. 

„KMČ Sv. Kopeček žádá stavebníka – MMOL, odd, KMČ a DP o zajištění vypracování 
žádosti o změnu stavby před dokončením v rozsahu zachování současného stanoviště 
tříděného odpadu a současného umístění úřední desky/vývěsek komise“. 
 

V. Závěr 
 

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 21:00 hod. Řádné jednání komise se uskuteční  
v pondělí 18. října 2021 od 19:00 hod v budově staré školy na Sadovém nám. 7. 
 
Zápis pořídil: Michal Krejčí                                   Správnost zápisu potvrdil: Stanislav Jeřábek 
 
 
 


