
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 25
Svatý Kopeček

Č. 2 / 2022 07. 02. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Omluveni:

Hosté: Adrián Zemek

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Rozpočet (opravy a údržba, nákupy služeb) - podpora záměrů a akcí, výdaje komise 
Podnět pana Milana Řeháka - osazení sklopného sloupku
Různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Adrián Zemek (farář svatokopecký) - informoval o připravovaném  kácení lip u Norbertina. Na pátek 25. února
2022 je s povolením příslušných orgánů a na základě odborného posudku naplánováno kácení sedmi vybraných
přestárlých stromů na Sadovém náměstí. Náhradní výsadba bude zajištěna.

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

Zasazení "Vánočního stromu" na Sadovém náměstí - komise projednala odpověď paní ing. Štěpánkové z
OMZaOH a povožuje věc za vyřízenou. 
Vývěska KMČ Svatý Kopeček - požadavek komise trvá, v řešení odd. KMČ a DP. Info v bodu Různé.
Dopravní úprava na ul. Holubova - požadavek komise trvá, přičemž není zřejmé, který odbor magistrátu věc řeší
...

05 Projednávané záležitosti

Usnesení:
KMČ Sv. Kopeček schvaluje rozpočet provozních výdajů a služeb dle přílohy "KMČ č. 25 - Svatý Kopeček,
provozní výdaje a služby 2022".  

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.1 Rozpočet (opravy a údržba, nákupy služeb) - podpora záměrů a akcí, výdaje komise

Komise projednala sestavení rozpočtu na r. 2022 v kap. provozní výdaje (opravy, údržba) a služby, a to v
celkové přidělené částce 115 tis. Kč. Přitom projednala 13 obdržených žádostí k uskutečnění akcí a záměrů na
Sv. Kopečku, které v souhrnnu podpoří částkou 54.849,- Kč. Zbývající prostředky komise určila pro vydání



místních periodik - Svatokopecká ročenka, Svatokopecké noviny a technickou rezervu. Podrobná struktura
výdajů je zachycena v příloze - "KMČ č. 25 - Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby 2022".

05.2 Podnět pana Milana Řeháka

Milan Řehák - navazuji tímto na moji předchozí žádost o zbudování zábrany vjezdu motorovými vozidly v místě,
kde se z ulice Darwinovy vchází zprava do prostoru přilehlého hřbitova na Sv. Kopečku. Zábrana by měla být
zbudována sklopným sloupkem, jak to navrhuje primátor města Olomouce - viz odkaz na video - TV Morava:
https://www.tvmorava.cz/otevrena-radnice-4-2022/
Žádám KMČ Sv. Kopeček, aby ve věci započala neprodleně jednat tak, aby zábranný sklopný sloupek byl
v označeném místě zbudován v nejkratším termínu.
 
Olga Němcová - uvedla, že sklopné sloupky bývají brzy zničeny vandaly a dala podnět ke zvážení instalace
závory se sníženým středovým průchodem pro pěší a cyklisty.
Adrián Zemek - k projednávané problematice připomněl, že u hřbitovů je obvykle zajištěna možnost zaparkování
vozidel.
Komise žádá odbor dopravy a územního rozvoje a též útvar hlavního architekta o posouzení žádosti p. Řeháka
a související problematiky při zhodnocení variant osazení závory, závory se sníženým průchodem pro pěší a
cyklisty, sklopného sloupku, jiného opatření či ponechání stávajícího stavu. Stanovisko odborných složek
magistrátu bude podkladem pro přijetí usnesení komise.
 
 
 

05.3 Různé

Michal Krejčí - vyzval členy komise k zaslání písemných návrhů na opravy chodníků/komunikací pro r. 2022
(150 tis. Kč) a využití finančních prostředků z programu estetizace, a to mailem na adresu kmc25@olomouc.eu
do termínu 15. února 2022
Michal Krejčí - vyzval členy komise k nahlášení akcí pro 1. pololetí 2022, na které by se měla vztahovat výjimka
z obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, a to mailem na adresu
kmc25 do termínu 10. února 2022
Michal Krejčí - předal informaci od OMZaOH - k přerušení prací ořezu lip na ul. Menšíkova - zajišťují TSMO,
Flora + plánu ořezu břečťanu u pomníku na Sadovém náměstí.
Stanislav Černý - informoval komisi o setkání zástupců KMČ Droždín, Radíkov, Lošov a Sv. Kopeček s
Městskou policií Olomouc.
Olga Němcová - podala návrh na osazení zpomalovacího prahu v horním úseku ul. Kovařovicova, což je
důvodné pro úzký profil komunikace a zvýšený pohyb chodců, včetně dětí (viz blízká mateřská školka). Komise
podnět předává na ODUR/MMOL.
Stanislav Jeřábek a Stanislav Černý - provedou soupis podnětů k ošetření/udržbě zeleně na Sv. Kopečku, jako
podkladu pro odbor zeleně a odpadového hospodářství (OMZOH).
František Prášil - informoval o obdržené stížnosti pana Milana Řeháka týkající se všemožných pomluv, fabulací
a osočování vůči předsedovi komise. 
 
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Podnět pana Milana Řeháka - osazení sklopného sloupku na ul. Holubova

Komise žádá odbor dopravy a územního rozvoje a též útvar hlavního architekta o posouzení žádosti p. Řeháka
a související problematiky při zhodnocení variant osazení závory, závory se sníženým průchodem pro pěší a
cyklisty, sklopného sloupku, jiného opatření či ponechání stávajícího stavu.
Stanovisko odborných složek magistrátu bude podkladem pro přijetí usnesení komise.

2 Zpomalovací práh na ul. Kovařovicova

Komise žádá ODUR/MMOL o osazení zpomalovacího prahu v horním úseku ul. Kovařovicova, což je důvodné



pro úzký profil komunikace a zvýšený pohyb chodců, včetně dětí (viz blízká mateřská školka). 

08 Obecné informace

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 20:15 hod. Řádné jednání komise se uskuteční  v pondělí 7.
března 2021 od 18:00 hod v budově staré školy na Sadovém nám. 7.
 
 

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Michal Krejčí

Zapsal/a:
Mgr. Michal Krejčí

Ověřil/a:
Jiří Valihrach



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) 

poř. 
číslo organizátor akce / kontaktní osoba název akce účel / stručný obsah termín konání akce celkové 

náklady
žádost 
2022

shváleno 
KMČ dne 7. 

2. 2022

1 MŠ a ZŠ Dvorského, Svatý Kopeček Dětský karneval Dětský karneval s hudbou a moderováním programu. 
Náklady na animátora (moderování programu, hudba). únor - březen 5 000 2 000 0

2 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. Náklady na 
zakoupení licence pro promítání filmů. 

29. 4., 29. 7., 20. 8. a 
23. 9. 24 000 6 000 3 000

3 TJ Sokol Svatý Kopeček                      
(Marta Čapková) Generálka dětského dne Zábavné soutěže pro děti a karaoke. Příspěvek na 

diskžokeje pro technické ozvučení akce. 21. května ? 3 000 1 500

4 Dobrovolníci (František Prášil) Svatokopecká hodová zábava
Taneční hodová zábava (hřiště u Křičkova 4). Náklady: 
kapela, toalety, OSA, plakáty. Cílová skupina: obyvatelé 

Sv. Kopečka 
27. května 15 000 15 000 7 500

5 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).

28. května 30 000 5 000 2 500

6 "Hodový výbor" (Marta Čapková) Svatokopecké hody
Průvod v krojích - krojované děti a mládež, dechová 
hudba. Náklady: dechová hudba Dolanka, půjčovné 

krojů, květinová výzdoba. 
29. května 13 000 13 000 13 000

7 MŠ a ZŠ Dvorského, Svatý Kopeček Rozloučení deváťáků se školou 
Program bude uvádět animátor - průvodce programem, 
který se bude starat o moderování programu a o zábavu

dětí a žáků.
červen 10 000 5 000 0

8 TJ Sv. Kopeček (Jaroslava Zbořilová) Sportovní činnost žen víkendové soustředění zaměřené na pohyb 1x ročně (léto) 7 000 3 500

9 TJ Sokol Svatý Kopeček                      
(Marta Čapková)

Dřevorubecké závody,             
večerní Sokolská zábava

Dřevorubecké závody spojené s celodenní sportovně-
kulturní akcí pro děti a veřejnost (cca stovky osob). 

Následuje večerní Sokolská zábava. Náklady: pronájem
sociálního zařízení, moderátor, živá hudba.

10. záři 11 000 5 500

10 Klub seniorů (Petr Fiala) Zájezd Klubu seniorů Autobusový zájez Klubu seniorů na zámek Buchlovice. 
Náklady na dopravu. 7. záři 8 349 8 349

11 Matice svatokopecká                         
(Rostislav Hainz) Oslavy svátku sv. Martina příspěvek na koně 11. listopadu 12 000 5 000 5 000

12 Matice svatokopecká                         
(Rostislav Hainz) Mikulášská nadílka příspěvek na pořízení balíčků pro děti 5. prosince 6 000 3 000 0

13 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. 

prosinec 10 000 5 000 5 000

Počet záměrů / akcí

11 651

13
88 349
54 849
60 151

z toho technická rezerva (PD na parkovací místa u hřbitova, časopisy pro knihovnu)

Celková požadovaná částka dle organizátorů akcí a záměrů                                     
Celková částka na akce a záměry schválená komisí

KMČ č. 25 - Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby 2022

Celkové výdaje (na provoz a služby)

Další výdaje KMČ (ročenka, noviny, rezerva)
35 000
13 500

115 000


