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

Zápis z jednání ze dne 1. listopadu 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
Michal Krejčí – v 18:00 hod. přivítal přítomné a představil návrh programu jednání KMČ.
Komise schválila program jednání. Ověření zápisu provede M. Kučera.
Program – projednávané body:
1) Závody MTBO – Sv. Kopeček 2022 – ing. Toloch
2) Podnět občanů – parkovací místa u hřbitova
3) Dětské hřiště na ul. Křičkova – výhledové odstranění hrazdy
4) Biosběrová sobota – 13. listopadu 2021
5) Informace z RMO – projednání petice za zvýšení bezpečnosti
6) OZV o nočním klidu – nahlášení akcí na r. 2022
7) Vývěska KMČ Sv. Kopeček – informace z jednání z 19. října 2021
8) Různé

III. Projednávané body
1) Závody MTBO – Sv. Kopeček 2022 – ing. Toloch
Zástupce pořadatele (Gigant orienteering, z.s.) orientačních závodů na horských kolech – ing.
Toloch – prezentoval záměr pořádání akce v příštím roce (termín 1. – 6. 7.2022) v okolí Velké
Bystřice, přičemž jeden ze závodních dnů se bude konat i na Sv. Kopečku.
Komise doporučuje, aby závod MTBO na Sv. Kopečku byl konán mimo víkend a svátky,
nejlépe tedy v pondělí 4. 7., dále žádá, aby z trasy závodu byly vyloučeny ul. Darwinova a
začátek/křižovatka ul. K Hájence a Šlikova.
2) Podnět občanů – parkovací místa u hřbitova
Vladimíra Kamínková, Vlasta Brožová – přítomné občanky informovali komisi o situaci u
místního hřbitova, kde v době zvýšené návštěvnosti (Dušičky, Vánoce) schází parkovací

místa. Následně dochází ke konfliktům, poškozování zeleně a věc řeší i Městská policie a
Policie ČR. Proto žádají o zřízení parkovacích míst pro návštěvníky hřbitovů.
Michal Krejčí – konstatoval, že komisi je situace známa, proto možnost parkování nechala
prověřit v rámci studie: „Úprava dopravního režimu na Sv. Kopečku“, která navrhla
vybudování až pěti parkovacích míst mezi starým a novým hřbitovem a rovněž potřebnou
úpravu místní komunikace mezi oběma hřbitovy. Náklady na popsaná opatření předběžně činí
cca milion korun českých, komise požádala o zahrnutí záměru do Plánu dlouhodobých
investičních projektů a bude o jeho realizaci nadále usilovat.
Olga Němcová – bude na správě hřbitovů města Olomouce jednat o zpevnění pěší cestičky na
hřbitově.
Komise žádá magistrát (odbor dopravy a územního plánování) a správu hřbitovů o pomoc
s řešením popsané situace a tedy s vybudováním parkovacích míst. Dále žádá o přítomnost
zástupce Městské policie Olomouc na dalším jednání KMČ Sv. Kopeček.
3) Dětské hřiště na ul. Křičkova – výhledové odstranění hrazdy
Michal Krejčí – informoval komisi, že vzhledem k plánovanému převzetí budovy Křičkova 4
a přilehlého areálu pod ZŠ Dvorského bylo magistrátem zjištěno, že jeden z herních prvků
dětského hřiště – tj. starší hrazda – není vybudována dle stávajících norem a bezpečnostních
parametrů, bude proto odstraněna.
František Prášil – potvrzuje výše uvedené a nabízí využití materiálu z hrazdy pro účely TJ
Sokol Sv. Kopeček.
Komise se shodla, že v rámci avizované studie na rekonstrukci budovy Křičkova 4 a
přilehlého areálu bude zapotřebí koncepčně pořešit i dětské hřiště a případné vybudování
workoutového hřiště.
4) Biosběrová sobota – 13. listopadu 2021
František Prášil – informoval o přípravě biosběrové soboty, jež pro komisi zajistí TSMO za
cenu 12.000,- Kč.
5) Informace z RMO – projednání petice za zvýšení bezpečnosti
Michal Krejčí – informoval komisi, že z magistrátu obdržel důvodovou zprávu pro radu
města, která dne 13. září 2021 projednala „Petici za zvýšení bezpečnosti na území části města
Olomouc – Svatý Kopeček“. Rada města nevyhověla žádosti petentů o zavedení kamerového
systému v lokalitě „Ferďák“ (z důvodu absence technického zázemí – tj. stálý přívod
elektrické energie) a pověřila Městskou policii Olomouc zvýšenou kontrolní činností.
6) OZV o nočním klidu – nahlášení akcí na r. 2022
Michal Krejčí – informoval komisi, že do 10. 11. 2021 je zapotřebí nahlásit na odd. KMČ a
DP akce plánované na r. 2022, jež mají být zařazeny do OZV o nočním klidu. Přehled akcí
zajistí Fr. Prášil.
7) Vývěska KMČ Sv. Kopeček – informace z jednání z 19. října 2021
Michal Krejčí – informoval komisi o místním šetření a jednání ze dne 19. 10. 2021, které
proběhlo na Sadovém náměstí k probíhající realizaci projektu estetizace, a to i na základě
přijatých usnesení KMČ Sv. Kopeček ze dne 20. 9. 2021. Jedním z výstupů jednání je závěr o
dočasném uložení vývěsek komise, neboť jejich zachování ve stávajícím místě je v rozporu se

stavebním povolením. Přitom s novým umístěním vývěsek dle projektu a vydaného povolení,
a to v lokalitě, které sama vybrala, již komise většinově nesouhlasí (viz hlasování k návrhu p.
Prášila ze dne 20. 9. 2021). Předseda komise na jednání upozornil, že tímto řešením dojde
k poškození informovanosti občanů Sv. Kopečka. K novému umístění vývěsek je zapotřebí
příslušné povolení (tj. územní souhlas), jemuž bude předcházet projednání vhodného umístění
s dotčenými orgány státní správy a odbornými organizacemi, jež zajistí odd. KMČ a DP.
8) Různé
František Prášil – žádá předsedu o rozesílání zápisů přes dříve nashromážděné e-mailové
adresy občanů Sv. Kopečka. / Michal Krejčí – reaguje s žádostí o poskytnutí souhlasu
k GDPR majitelů e-mailových adres, jež p. Prášil avizuje, a dále upřesňuje, že adresář emailových kontaktů je využíván k šíření pozvánek a upozornění na místní akce, jež jsou
ovšem v posledních dvou letech z důvodu epidemie koronaviru redukovány. Facebookové
stránky komise jsou využívány v intenzitě srovnatelné s předchozím obdobím. Zápisy
z jednání KMČ jsou zveřejňovány standardním způsoben (tj. webové stránky města, vývěska
komise).
František Prášil – žádá předsedu o zasílání Svatokopeckých novin členům komise, a to před
jejich vydáním pro možnost připomínek a úprav. / Michal Krejčí – reaguje sdělením, že obsah
novin připravuje redakční rada. Své podněty a příspěvky můžou zasílat, jak členové komise,
tak i občané. Vzhledem k technické stránce přípravy a termínům vydání není předchozí
zasílání novin členům komise (vždy) možné, v zásadě však lze této potřebě vyjít vstříc.
František Prášil – žádá předsedu o projednání záměru instalace sochy dvanácti apoštolů
v lokalitě „Ferďák“. / Michal Krejčí – uvedl, že se jedná o iniciativu odd. kultury, kterou již
komise dříve projednávala se závěrem, že pokud bude uskutečněna z prostředků města, tak je
vítána.

IV. Souhrn nových usnesení a požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček
Vznesené požadavky:
Ad bod 1) „Komise doporučuje, aby závod MTBO na Sv. Kopečku byl konán mimo víkend a
svátky, nejlépe tedy v pondělí 4. 7., dále žádá, aby z trasy závodu byly vyloučeny ul.
Darwinova a začátek/křižovatka ul. K Hájence a ul. Šlikova.“
Ad bod 2) „Komise žádá magistrát (odbor dopravy a územního plánování) a správu hřbitovů o
pomoc s řešením popsané situace a tedy s vybudováním parkovacích míst. Dále žádá o
přítomnost zástupce Městské policie Olomouc na dalším jednání KMČ Sv. Kopeček.“

V. Závěr
Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 20:30 hod. Řádné jednání komise se uskuteční
v pondělí 6. prosince 2021 od 18:00 hod v budově staré školy na Sadovém nám. 7.
Zápis pořídil: Michal Krejčí

Správnost zápisu potvrdila: Martin Kučera

