
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 25
Svatý Kopeček

Č. 25 / 2022 06. 12. 2021 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Mgr. Michal Krejčí, Ing. Stanislav Černý, František Prášil, Jana Krejčová, Stanislav Jeřábek,
Evžen Zvěř, PhDr. Martin Kučera, Jiří Valihrach

Omluveni: PaedDr. Olga Němcová MBA

Hosté: Michal Kulveit, Řehák Milan, Pavelková Radka

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Michal Krejčí - v 18:00 hod. přivítal přítomné a představil návrh programu jednání KMČ. Komise schválila
program jednání. Ověření zápisu provede F. Prášil.
 
Program - projednávané body:
Host - Michal Kulveit, zástupce městské policie 
Podnět pana Milana Řeháka
Projekt estetizace a nové umístění vývěsek 
Finance 2021 - závěrečná podoba rozpočtu
Dopravní úprava na ul. Holubova
Různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Host - Michal Kulveit, zástupce městské policie
 
Michal Kulveit - informoval komisi, že od příštího roku bude čtvrtletně na její jednání docházet strážník městské
policie (březen, červen, září, prosinec). Veškerá komunikace mezi městskou policí a komisí (resp. členy komise)
by měla probíhat přes e-mail (či v případě telefonického ohlášení by měla být následně doplněna e-mailovou
zprávou). Přislíbil zaslat statistiku kontrolní činnosti strážníků (např. lokalita Ferďák).
 
Jiří Valihrach - otevřel problematiku usměrňování dopravy v turistické sezóně, včetně parkování návštěvníků
zoo.
 
Michal Kulveit - v pá, so a ne, případně svátky, probíhá zvýšená hlídková činnost, kterou v situacích dopravní
špičky bude městská policie i nadále zajišťovat, a to ve spolupráci v Policií ČR.
 
František Prášil - uvedl, že městská policie volí dvojí metr vůči parkování obyvatel a turistických návštěvníků
Svatého Kopečka, kdy u druhých je více benevolentní (např. stání na lesních cestách). Dále se v souvislosti
s připravovanou dopravní změnou v Holubově ul. dotázal, jakým způsobem bude městská policie kontrolovat
oprávněnost vjezdu? (míněno je zásobování ZŠ Dvorského = vjezd rodičů/řidičů zdejších žáků).
 
Michal Kulveit - připustil, že oprávněnost lze prokazovat / kontrolovat těžko a není zřejmé na základě čeho ji
mají uznat či nikoliv.
 
František Prášil - navrhnul, aby MPO více koordinovala postup při řízení dopravní situace na Svatém Kopečku
s PČR, DPMO a ZOO Olomouc (předávání informací o aktuální dopravní situaci).

03 Vystoupení hostů



04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

05 Projednávané záležitosti

Podnět pana Milana Řeháka
Projekt estetizace a nové umístění vývěsek 
Finance 2021 - závěrečná podoba rozpočtu
Dopravní úprava na ul. Holubova
Různé
 

05.1 Podnět pana Milana Řeháka

Komise projednala podnět pana Řeháka k instalaci závory na místní komunikaci mezi starým hřbitovem a
rybníčkem, kterou postoupí dále na magistrát k posouzení s nedoporučujícím stanoviskem (hlasování 7:0:1).
 
Michal Krejčí - navrhl přípravu záměru na vytvoření několika parkovacích míst mezi starým a novým hřbitovem
(dle studie od ing. Tužína) a dále nalezení vhodného umístění zábran v podobě kovových sloupků či kamenicky
upravených kamenů, jež by chránily plochu zeleně podél komunikace k rybníčku.
 
Stanislav Černý - připojil myšlenku, že vedle var. s cílovou podobou parkovacího stání a rekonstrukce živičného
povrchu cesty (náklady cca 1 mil. Kč) by mohla být nachystána i dočasná úprava plochy, jež by odstavnou
funkci aut zajistila rychleji.

05.2 Projekt estetizace a nové umístění vývěsek

Michal Krejčí - informoval komisi, že byla dokončena a kolaudována stavební část projektu estetizace. Realizace
vegetační části projektu . tj. zeleně (např. zahradní úprava předzahrádky s živým plotem z keřů a květinami,
výsadby stromů na zadním dvoře a obnova trávníků tamtéž) bude moci být uskutečněna na jaře v příštím roce.
K tomu je vhodné dořešit uspořádání kontejnerů na tříděný odpad (včetně případné redukce), instalaci laviček a
cyklostojanu na ploše před vchodem do potravin.
 
František Prášil - navrhuje v místě před budovou pošty vytvořit univerzální prostor určený pro setkávání obyvatel
(posezení, cyklostojan apod.).
 
Komise se dále zabývala možnostmi nového umístění informačních vývěsek a podporuje návrh p. Prášila na
jejich instalaci podél obou stran přístupového chodníků do budovy pošty Sadové nám. 7.

05.3 Finance 2021 - závěrečná podoba rozpočtu

Michal Krejčí - informoval komisi o závěrečné podobě rozpočtu (výdeje na tzv. velké opravy a služby), kterou
porovnal s v březnu schváleným stavem, jež byl dále upravován v srpnu a v říjnu. Celkem měla komise
k dispozici 135 tis. Kč, z nichž původně mělo směřovat 80 tis. Kč na podporu různých akcí a 55 tis. Kč na další
výdaje komise. Vzhledem k tomu, že i v letošním roce nebyla řada akcí pro veřejnost a další cílové skupiny
realizována z důvodu omezení daných protikoronavirovými opatřeními, tak výsledný stav čerpání je 49 tis. Kč na
podporu akcí a 86 tis Kč. na vlastní výdaje komise. Z výdajů komise bylo zajištěno vydání Svatokopecké
ročenky a Svatokopeckých novin (4x/rok), biosběrová sobota, oprava radaru, pořízení věnce a konzultace
v oblasti dopravy). Konkrétní podoba finálního stavu rozpočtu je uvedena v příloze zápisu.
 
Usnesení: ,,KMČ Sv. Kopeček schvaluje finální podobu rozpočtu na velké opravy a služby pro r. 2021."
(hlasování 8:0:0)
Usnesení:

Usnesení: ,,KMČ Sv. Kopeček schvaluje finální podobu rozpočtu na velké opravy a služby pro r. 2021." 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.4 Dopravní úprava na ul. Holubova

Informace ze zápisu KMČ Sv. Kopeček ze dne 18. října 2021
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."   
 
František Prášil - uvedl předmětný bod (viz výše vložená informace z říjnového jednání komise), kdy Rada
města Olomouce následně přijala var. b) avšak bez připojené podmínky komise. Jedná se o podraz od města,
ztrátu dvou let jednání a jsme za šašky před obyvateli Sv. Kopečka. Zřejmě podá negativní vyjádření k návrhu
dopravní vyhlášky, a to jako fyzická osoba.
 
Usnesení: ,,KMČ Sv. Kopeček konstatuje, že zvolená varianta řešení dopravní situace je rozhodnutí SMOL a
upozorňuje, že dopravní situace před ZŠ Dvorského na ul. Holubova nebude ani nadále uspokojivě vyřešena,
neboť nedošlo k akceptaci komisí podané podmínky (viz zápis z 18. 10. 2021)." (hlasování 8:0:0).
Usnesení:

KMČ Sv. Kopeček konstatuje, že zvolená varianta řešení dopravní situace je rozhodnutí SMOL a upozorňuje, že
dopravní situace před ZŠ Dvorského na ul. Holubova nebude ani nadále uspokojivě vyřešena, neboť nedošlo k
akceptaci komisí podané podmínky (viz zápis z 18. 10. 2021).

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.5 Různé

Radka Pavelková - podala žádost o informování občanů Svatého Kopečka, požaduje písemnou odpověď
předsedy komise (odpovězeno dne 8. 12. 2021).
 
Stanislav Jeřábek - připomněl situaci u ořezu lip na ul. Menšíkova (zmocněn k prověření na MMOL-OMZaOH u
ing. Štěpánkové).
 
František Prášil- vznesl jménem paní učitelky Zimkové podnět k výsadbě vhodného druhu jehličnanu před
budovou Sadové nám. 7, jako náhradu za vykácený jedlý kaštan, který by v budoucnosti sloužil jako Vánoční
strom obyvatel Svatého Kopečka. Komise tento podnět doporučuje a postupuje jej na MMOL-OMZaOH k ing.
Štěpánkové).
 
Michal Krejčí - v příštím roce (2022) bude komise jednat v následujících termínech:
- v době zimního času: 3. 1., 7. 2., 7. 3 (od 18:00 hod.),- v době letního času: 4. 4., 2. 5., 6. 6., 11. 7., 1. 8.,  5. 9.
a 3. 10. (od 19:00 hod.),- v době zimního času: 7. 11. a 5. 12. (od 18:00 hod.).

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Dopravní úprava na ul. Holubova

Informace ze zápisu KMČ Sv. Kopeček ze dne 18. října 2021
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."   

František Prášil - uvedl předmětný bod (viz výše vložená informace z říjnového jednání komise), kdy Rada
města Olomouce následně přijala var. b) avšak bez připojené podmínky komise. Jedná se o podraz od města,



ztrátu dvou let jednání a jsme za šašky před obyvateli Sv. Kopečka. Zřejmě podá negativní vyjádření k návrhu
dopravní vyhlášky, a to jako fyzická osoba. 

KMČ Sv. Kopeček konstatuje, že zvolená varianta řešení dopravní situace je rozhodnutí SMOL a upozorňuje, že
dopravní situace před ZŠ Dvorského na ul. Holubova nebude ani nadále uspokojivě vyřešena, neboť nedošlo k
akceptaci komisí podané podmínky (viz zápis z 18. 10. 2021)." (hlasování 8:0:0)

2 Vývěska KMČ Svatý Kopeček

Komise se dále zabývala možnostmi nového umístění informačních vývěsek a podporuje návrh p. Prášila na
jejich instalaci podél obou stran přístupového chodníků do budovy Sadové nám. 7. 

3 Zasazení "Vánočního stromu" na Sadovém náměstí

Komise podává podnět k výsadbě vhodného druhu jehličnanu před budovou Sadové nám. 7, jako náhradu za
vykácený jedlý kaštan, který by v budoucnosti sloužil jako Vánoční strom obyvatel Svatého Kopečka. Komise
tento podnět doporučuje a postupuje jej na MMOL-OMZaOH k ing. Štěpánkové).

08 Obecné informace

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 21:30 hod. Řádné jednání komise se uskuteční v pondělí 3.
ledna 2022 od 18:00 hod v budově staré školy na Sadovém nám. 7.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 25 / 2022

Zapsal/a:
Mgr. Michal Krejčí

Ověřil/a:
František Prášil


