
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 25
Svatý Kopeček

Č. 3 / 2022 07. 03. 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

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Program estetizace - využití finačních prostředků v r. 2022
Opravy chodníků a komunikací - doporučení na využití finančních prostředků v r. 2022
Různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Podnět pana Milana Řeháka - osazení sklopného sloupku na ul. Holubova - Před uzavřením
Ing. Martin Luňáček: Za ÚHA jakékoliv umísťování závor či obdobných zařízení do veřejného prostoru
považujeme za zcela nevhodné a nežádoucí. Mimo to ul. Holubova je veřejně přístupnou místní komunikací, na
které nelze fyzicky omezetit její užívání. Dopravní režim na ul. Holubova je již dnes omezen dopravním
značením, což považujeme za dostatečné.
Ing. Lukáš Klevar: Požadavek je z dopravního hlediska nic neřešící a neopodstatněný. ODUR požadavku
nevyhoví.
Zpomalovací práh na ul. Kovařovicova - Před uzavřením

Starší požadavky

Zápis č. 25/2021 ze dne 06. 12. 2021: Dopravní úprava na ul. Holubova - Předáno
Zápis č. 25/2021 ze dne 06. 12. 2021: Vývěska KMČ Svatý Kopeček - Předáno
Zápis č. 25/2021 ze dne 06. 12. 2021: Zasazení "Vánočního stromu" na Sadovém náměstí - Vyřešené  
                                                                                                                                     
Ing. Jitka Štěpánková: V současné době se zpracovává projekt úpravy vegetačních ploch na Sadovém náměstí.
Vzhledem k tomu, že zde byl původně jedlý kaštan, byl znovu objednán tento strom, který má město již
nakoupený a založený u zahradnické firmy - kvůli pozdnímu termínu dokončení úprav po rekonstrukci
komunikace a vegetačního ostrůvku. Do tohoto památkově chráněného veřejného prostoru s čistě listnatým
dřevinným patrem stromů je výsadba jehličnanu nevhodná. Pro "vánoční" strom bude KMČ muset s veřejností
vytypovat jinou vhodnou lokalitu. Zpracovatel projektu vegetačních úprav má o této konkrétní lokalitě zcela jinou
představu. 

05 Projednávané záležitosti



05.1 Program estetizace - využití finačních prostředků v r. 2022

Michal Krejčí - seznámil komisi s přípravou realizace vegetační části projektu estetizace: "Úprava okolí úřadu
Svatý Kopeček", na který projektant Zahrada Olomouc s.r.o. zpracovává aktuální podklady (tj. rozpočet a
situaci). Dále informoval o proběhlém místním šetření se zástupci magistrátu (odbor zeleně a odpadového
hospodářství) a technických služeb ohledně umístění kontejnerů na tříděný odpad, jakož i jednání se Správou
nemovistostí ohledně lokalizace popelnic na směsný odpad (nájemci budovy Sadové nám. 7) a odpadových
nádob k obchodu potravin. 
 
Komise následně diskutovala o prostorovém a dopravním uspořádáním předmětné lokality, tj. okolí budovy
Sadové nám. 7.
 
Olga Němcová - upozornila na vhodnost vyznačení jednotlivých parkovacích míst u restaurace Chalupa na
schůdkách.
 
Michal Krejčí - přednesl návrh na využití nově dlážděných ploch u budovy Sadové nám. 7, včetně regulace
dopravy s využitím zasouvacích sloupků.
 
František Prášil - představil řešení a rozpočet na instalaci informačních vitrín po stranách chodníku při vstupu do
budovy pošty Sadové nám. 7 a instalaci vývěsky na konečné zastávce MHD ZOO, celkové náklady činí
64.420,40 včetně DPH.
 

Usnesení
Komise městské části č. 25 - Svatý Kopeček žádá magistrát (odd. KMČ a DP + OMZaOH) o dokončení projektu
estetizace - Úprava okolí úřadu Svatý Kopeček - tj. vegetační části projektu, včetně zajištění následné údržby, a
to z prostředků programu estetizace.
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
 

Usnesení
KMČ č. 25 - Svatý Kopeček žádá magistrát (odd. KMČ a DP) o svolání jednání zainteresovaných stran/odborů
(ÚHA, ODUR, OMAJ, SNO) k problematice dopravního řešení v okolí budovy Sadové nám. 7, a to konkrétně k
zajištění vyznačení žlutých pruhů kolem ostrúvku zeleně, dále úpravu parkování ve dvorech budovy (pro
poskytovatele služeb Sadové nám. 7) a konečně vyznačení parkovacích stání před restaurací Chalupa na
schůdkách.
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení

KMČ č. 25 - Svatý Kopeček souhlasí s využitím finančních prostředků z programu estetizace na nákup a
realizaci vývěsek (informačních vitrín) dle vizualizace (2x3 vitríny) a zpracované kalkulace (od Ing. Stankuš) s
tím, že podél budovy zůstane zachován přístup k údržbě travnatých ploch předzahrádky.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3
 

05.2 Opravy chodníků a komunikací - doporučení na využití finančních prostředků v r. 2022

Michal Krejčí - představil nacenění TSMO na opravu chodníku vedoucího od č.p. 10 na E.F. Buriana na ul.
Kovařovicova, celkové náklady činí 337 237,- Kč včetně DPH (pozn. v roce 2019 byl totožný úsek naceněn
TSMO na částku 188 905,- Kč včetně DPH). Komise přitom v letošním doporučuje opravy chodníků/komunikací
do výše 150 000,- Kč včetně DPH. 
Přes výzvu předsedy komise (viz zápis z 7. 2. 2022) neposlali její členové žádné podněty k provedení oprav
chodníků/komunikací, jež by bylo možné nechat nacenit od TSMO. Z tohoto důvodu byla stanovena nové lhůta -
15. března 2022 - k zaslání návrhů na opravy chodníků/komunikací v r. 2022.
Komise se danou věcí bude zabývat na dubnovém jednání.

05.3 Různé

Michal Krejčí - informoval komisi o podnětu p. Lacha ke stanovišti kontejnerů u budovy Sadové nám. 7 i zaslané
odpovědi.



 
Stanislav Jeřábek, Michal Krejčí - informovali o řešení podnětů na OMZOH k údržbě zeleně v lokalitě parku na
Ferďáku, ul. Pod Hvězdou a dalších místech.
 
Jana Krejčová - přednesla zprávu o přípravě Svatokopeckých novin a též aktuálním nacenění Svatokopecké
ročenky. Bylo dohodnuto, že příspěvky do Svatokopecké ročenky za r. 2021 je třeba zaslat do 30. dubna 2022.
Dále komise souhlasí s přípravou a uzavřením licenční smlouvy mezi městem a NPÚ k publikaci archiválií.
 
Stanislav Černý - vznesl požadavek na prověření funkčnosti nového místního rozhlasu s tím, že je v této věci k
dispozici (pro místní šetření a komunikaci s magistrátem).
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Vegatační část (zeleň) projektu estetizace "Úprava okolí úřadu Svatý Kopeček"

Komise městské části č. 25 - Svatý Kopeček žádá magistrát (odd. KMČ a DP + OMZaOH) o dokončení projektu
estetizace - Úprava okolí úřadu Svatý Kopeček - tj. vegetační části projektu, včetně zajištění následné údržby, a
to z prostředků programu estetizace.

2 Dopravní řešení v okolí budovy Sadové nám. 7

KMČ č. 25 - Svatý Kopeček žádá magistrát (odd. KMČ a DP) o svolání jednání zainteresovaných stran/odborů
(ÚHA, ODUR, OMAJ, SNO) k problematice dopravního řešení v okolí budovy Sadové nám. 7, a to konkrétně k
zajištění vyznačení žlutých pruhů kolem ostrůvku zeleně, dále úpravu parkování ve dvorech budovy (pro
poskytovatele služeb Sadové nám. 7) a konečně vyznačení parkovacích stání před restaurací Chalupa na
schůdkách.

3 Informační vitríny - vývěsky KMČ

KMČ č. 25 - Svatý Kopeček souhlasí s využitím finančních prostředků z programu estetizace na nákup a
realizaci vývěsek (informačních vitrín) dle vizualizace (2x3 vitríny) a zpracované kalkulace (od Ing. Stankuš) s
tím, že podél budovy zůstane zachován přístup k údržbě travnatých ploch předzahrádky.

4 Místní rozhlas

Komise vznáší požadavek na prověření funkčnosti nového místního rozhlasu s tím, že je v této věci k dispozici
Ing. Stanislav Černý (pro místní šetření a komunikaci s magistrátem).

08 Obecné informace

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 21:00 hod. Řádné jednání komise se uskuteční  v pondělí 4.
dubna 2021 od 19:00 hod v budově staré školy na Sadovém nám. 7.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Datum schválení zápisu: 19. 04. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Michal Krejčí



Zapsal/a:
Mgr. Michal Krejčí

Ověřil/a:
Jana Krejčová


