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

Zápis z jednání ze dne 18. října 2021
I. Přítomni
Členové KMČ: Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Krejčí Michal, Krejčová Jana, Němcová
Olga, Prášil František, Valihrach Jiří, Zvěř Evžen
Omluven: Kučera Martin (nemoc)

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 J. Krejčová.
Program – projednávané body:
1) Realizace projektu estetizace
2) Dopravní situace Sadové náměstí a ZŠ Dvorského
3) Křičkova 4 – převod správy objektu a okolí pod ZŠ Dvorského
4) Aktualizace rozpočtu komise
5) Různé

III. Projednávané body
1) Realizace projektu estetizace
Michal Krejčí – informovoval komisi o předání usnesení KMČ Sv. Kopeček ze dne 20. září
2021 na MMOL, a to konkrétně dne 21. září paní Daniele Horňákové, vedoucí odd. KMČ a
DP a paní Jitce Kmoníčkové z ODUR. V průběhu dalších dvou týdnů následovala řada
jednání, jejichž cílem bylo prověřit možnosti změn stavby během její realizace. K výsledkům
jednání byla dne 1. října uskutečněna pracovní schůzka na MMOL, na které Ing.
Kmoníčková, pan Šulc a Bc. Horňáková seznámili zástupce komise Mgr. Krejčího a pana
Prášila s průběhem daného prověřování a jeho výsledky. Bylo konstatováno, že stavba bude
realizována dle vydaného společného povolení, a to z důvodu její časové/finanční/praktické
neslučitelnosti s procesem změny stavby před dokončením. Uskutečněny budou pouze drobné
úpravy, jež nevyžadují změnu stavebního povolení.
František Prášil – upozornil na místní šetření, které je svoláno na 19. října na stavbě, a to
z důvodu odsouhlasení změn stavby a jejích drobných úprav ze strany památkářů a
zúčastněných odborů MMOL. Vyslovil tezi, že realizace vsakovací jámy bude muset projít
změnou stavby před dokončením, což je příležitost k přerušení stavby a tedy otevření procesu
i dalších změn projektu.

2) Dopravní situace Sadové náměstí a ZŠ Dvorského
Jiří Valihrach – referoval o jednání na ZŠ Dvorského, jehož se účastnil náměstek Major, za
ODUR jeho vedoucí ing. Černý, ing. Klevar a další.
Michal Krejčí – prezentoval komisi podklady, které obdržel od ing. Klevara, jedná se o dvě
varianty možného řešení dopravní situace.
Varianta a) se vrací k již původně zamýšlené a navrhované variantě dopravního řešení. Počítá
s výměnou dopravního značení B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovými tabulkami za
dopravní značení B11 „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovými tabulkami E13
„Mimo dopravní obsluhu“ a to na všech vjezdech do uvedené lokality. To umožní i legální
vjezd cyklistů do řešené lokality. Součástí tohoto návrhu je vyhrazení 5 parkovacích stání
typu K+R u hospody Na schůdkách. Toto dopravní značení označuje parkoviště, na kterém
lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob. Návrh trvalého dopravního značení také
uvažuje s jednosměrným průjezdem přes Sadové náměstí do ul. Dvorského.
Varianta b) svým návrhem umožňuje vjezd vozidlům navážejících děti až před vstup na ul.
Holubova a následně její průjezd s výjezdem na ul. Darwinova. Počítá s výměnou dopravního
značení B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovými tabulkami za dopravní značení B11
„Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovými tabulkami E13 „Mimo dopravní obsluhu“
doplněné o další dodatkovou tabulku E13 s textem „mimo obsluhu MŠ, ZŠ a DDÚ v době
školního vyučování v čase od 6:30 – 8:00 a 13:30 – 15:30 hodin“. Součástí tohoto návrhu je
zjednosměrnění části ulice Holubova a doplnění maximální povolené rychlosti 20 km/hod.
Navržené dopravní značení tak v podstatě umožňuje vjet ve stanovenou dobu libovolnému
počtu vozidel do uvedené lokality.
Po proběhlé debatě přijala komise následující usnesení:
„KMČ Sv. Kopeček doporučuje přijetí varianty b), jež umožňuje vjezd na ul. Holubovu, a to
s podmínkou kontrolovatelnosti oprávnění k vjezdu na základě evidence MMOL, která bude
vedena pro rodiče žáků 1. a 2. tříd dle doporučení ředitele ZŠ Dvorského.“
Hlasování: 8 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se)
3) Křičkova 4 – převod správy objektu a okolí pod ZŠ Dvorského
Michal Krejčí a František Prášil – informovali komisi o jednání na ZŠ Dvorského, jež se
konalo za přítomnosti náměstka Konečného, vedoucí odboru školství Fantové, ředitele
Kolíska a dalších na téma převodu správy objektu Křičkova 4 + okolní pozemky (tj. bývalé
fotbalové hřiště, parkoviště u Fojtství) pod odbor školství a tedy ZŠ Dvorského. Cílem této
změny je příprava a realizace záměru rekonstrukce objektu Křičkova 4 za účelem vybudování
zázemí pro školní družinu a komunitního centra.
Po proběhlé debatě přijala komise následující usnesení:
„KMČ Sv. Kopeček podporuje převod majetku města pod odbor školství/ZŠ Dvorského pro
přípravu realizace záměru rekonstrukce budovy Křičkova 4 za účelem vybudování školní
družiny a komunitního centra pro místní spolky a občany.“
Hlasování: 7 : 0 : 1 (pro : proti : zdržel se)
4) Aktualizace rozpočtu komise
František Prášil – zajistí na TSMO nacenění biosběrové soboty, jež by byla hrazena
z prostředků komise, předpokládaná realizace v půlce listopadu.
Komise schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy zápisu.

5) Různé
Stanislav Jeřábek – provede rezervaci v rest. Na schůdkách na 1. listopadu 2021.
Stanislav Černý – vznesl dotaz na funkčnost místního rozhlasu, který není na některých
místech slyšet. Komise žádá o prověření jeho funkčnosti.
Olga Němcová, František Prášil – žádají, aby byly zápisy z jednání komise zveřejňovány dle
statusu a jednacího řádu.

IV. Souhrn nových usnesení a požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
Přijatá usnesení:
„KMČ Sv. Kopeček doporučuje přijetí varianty b), jež umožňuje vjezd na ul. Holubovu, a to
s podmínkou kontrolovatelnosti oprávnění k vjezdu na základě evidence MMOL, která bude
vedena pro rodiče žáků 1. a 2. tříd dle doporučení ředitele ZŠ Dvorského.“
„KMČ Sv. Kopeček podporuje převod majetku města pod odbor školství/ZŠ Dvorského pro
přípravu realizace záměru rekonstrukce budovy Křičkova 4 za účelem vybudování školní
družiny a komunitního centra pro místní spolky a občany.“
Vznesené požadavky:
„Komise žádá o prověření funkčnosti místního rozhlasu na Svatém Kopečku“.

V. Závěr
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 21:15 hod. Řádné jednání komise se uskuteční
v pondělí 1. listopadu 2021 od 18:00 hod v budově staré školy na Sadovém nám. 7.
Zápis pořídil: Michal Krejčí

Správnost zápisu potvrdila: Jana Krejčová

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

KMČ č. 25 - Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby 2021 - aktualizace říjen
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, poradenství ing. Tužín a jiné)
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
51 601
83 399
40 000
20 000
23 399
135 000
termín konání akce

schválená
podpora
2020

celkové
náklady

žádost
2021

shváleno
KMČ dne 1.
3. 2021

úprava
srpen

úprava říjen

celoročně

27 672

0

6 000

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

0

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

24 000

10 500

10 500

7 000

7 000

3 001

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

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

0

29. května

30 000

5 000

5 000

3 000

0

0

30. května

13 000

12 000

13 000

12 000

0

0

září

10 000

5 000

5 000

3 000

3 000

3 000

20 000

5 000

10 000

5 000

5 000

0

?

4 000

7 000

4 000

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

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

13 600

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

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

3 000

prosinec

10 000

5 000

5 000

3 000

3 000

3 000

jaro (podzim)

59 700

0

30 000

0

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

úprava říjen

