
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 25
Svatý Kopeček

Č. 6 / 2022 06. 06. 2022 / 19:00 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

Hosté: Bc. Jiří Čermák, Jiří Schwanzer

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Mgr. Michal Krejčí představil návrh programu jednání (viz níže), který byl na podnět p. Prášila doplněn o bod 8)
Reklamace vitrín. V bodu 9) Různé jsou informace a podněty od členů komise. Program jednání byl schválen
všemi členy. Ověřovatelem zápisu je určena Jana Krejčová.
Program:
1) Vystoupení zástupců Městské policie Olomouc
2) Kontrola plnění/stavu požadavků komise
3) Sv. Kopeček, parkoviště u hřbitova
4) Křičkova 4 - projekt rekonstrukce
5) Studie obnovy Sadového náměstí - projednání konceptu
6) DIP a rozpočet města 2023 - doporučení priority KMČ
7) Výsadba trvalkového záhonu
8) Reklamace vitrín
9) Různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Olga Němcová - vznesla dotaz na stav řešení podnětu k parkování vozu na Holubově ul.
MPO - podnět je řešen ve dvou rovinách, na MMOL k ověření, zda se jedná o vrak, jež by bylo možné
odtáhnout, dále běží přestupkové řízení.
Stanislav Černý - se dotázal na stav na křižovatce U Maci, kde stánky a příslušenství prodejců omezuje profil
komunikace.
MPO - v řešení (viz reakce MPO k požadavkům komise z května 2022).

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Zeleň - projekt estetizace + hortenzie - Sadové nám. 7 - Vyřešené
Opravy chodníků a komunikací - výběr a doporučení lokalit - Vyřešené
Křižovatka U Maci - průjezdnost - Vyřešené
Havarijní stav střechy, objekt Holubova 49/7 - V realizaci

Starší požadavky

Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Podnět pana Milana Řeháka - osazení sklopného sloupku na ul. Holubova
- Vyřešené



 

Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Zpomalovací práh na ul. Kovařovicova - Před uzavřením

Michal Krejčí - informoval komisi o jednání s ing. Klevarem a ing. Holým z ODUR MMOL. ODUR doporučuje
zavedení jednosměrného provozu a osazení zpomalovacího prahu nad parkovištěm u MŠ Kovařovicova.
František Prášil a Olga Němcová projednají předmětné změny dopravní situace s místními rezidenty na ul.
Kovařovicova.
KMČ Sv. Kopeček souhlasí s vytvořením jednosměné komunikace a osazením zpomalovacího prahu nad
parkovištěm u MŠ Kovařovicova s tím, že jednosměrka povede "z kopce dolů" a bude vymezena od ul.
Dvorského po ohyb/křižovatku u čp. 3A na ul. Kovařovicova, a to z důvodu průjezdnosti k chatám v městské
části Droždín. Dále bude jednosměrka osazena dopravním značením zákazu vjezdu motorových vozidel s
výjimkou dopravní obsluhy a obsluhy MŠ.
 

Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Vegatační část (zeleň) projektu estetizace "Úprava okolí úřadu Svatý
Kopeček" - Vyřešené

 

Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Dopravní řešení v okolí budovy Sadové nám. 7 - Před uzavřením

Michal Krejčí - informoval komisi o proběhlém jednání na MMOL, výstupy za ODUR jsou uvedeny v komentářích
u požadavků komise - tj. s doznačením žlutých pruhů kolem ostrůvku před budovou Sadové nám. 7 nesouhlasí
(pozn. zákaz stání je zde dán již vlastní šíří komunikace a má být kontrolován MPO), vymezení parkovacích
míst u Restaurace na schůdkách je vzhledem k prostorovým podmínkám obousměrné komunikace nemožné -
lze realizovat po případném zavedení jednosměrného provozu. Parkování pro poskytovatele služeb z objektu
Sadové nám. 7 ve dvorní části (na straně u tzv. Mexika) je možné s tím, že bude prakticky prověřena parkovací
kapacita, včetně možnosti výjezdu. Podmínkou je osazení sklopného sloupku pro zamezení vjezdu veřejnosti.
 

Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Informační vitríny - vývěsky KMČ - Vyřešené
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: Místní rozhlas - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Zastávky MHD ZOO, ul. Radíkovská - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Zeleň - projekt estetizace - Sadové nám. 7 - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Opravy chodníků - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Parkování vozidel na lesních cestách - Vyřešené

05 Projednávané záležitosti

05.1 Sv. Kopeček, parkoviště u hřbitova

Na základě zadání komise probíhá zpracování projektové dokumentace (PD) na vytvoření parkovacích míst u
místních hřbitovů. Zpracovatelem je ing. Tužín, který vyhotovil situaci návrhového řešení se třemi stáními pro
osobní vozy a jedním stáním pro invalidy. Parkovací místa jsou umístěna v ohybu komunikace mezi starým a
novým hřbitovem (tj. na místě, jež je nyní využíváno pro ukládání zeminy z hrobů). K technickému řešení nemá
komise připomínky, proto bude dále projednáváno se zainteresovanými stranami a příslušnými odbory na
MMOL. Komise se dále shoduje, že po realizaci parkovacích míst (či současně s realizací) je vhodné upravit
místní dopravní značení tak, aby byl umožněn vjezd pro návtěvníky hřbitovů, a to s časovým omezením.

05.2 Křičkova 4 - projekt rekonstrukce

Komise byla seznámena s podklady k projektu rekonstrukce Křičkova 4, jež po přestavbě bude sloužit pro školní
družinu a jako komunitní centrum.

05.3 Studie obnovy Sadového náměstí - projednání konceptu

V průběhu května se uskutečnila dvě jednání ke studii obnovy Sadového náměstí, první bylo věnováno
komunikaci s majitely boudek a přilehlého pozemku, druhé pak rezidentům na Sadovém náměstí, jež bylo
zaměřené na navrhovanou dopravní situaci. Průběh jednání je zachycen v pořízených záznamech, jež jsou
dostupné na webu města:
https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi
Na uvedeném odkazu je též k dispozici tzv. "manuál bódek" a situace konceptu studie.



Projednání studie s veřejností se uskuteční 28. června od 16. hod v místnosti KMČ na Svatém Kopečku
(Sadové nám. 7) pod záštitou paní náměstkyně Záleské.

05.4 DIP a rozpočet města 2023 - doporučení priority KMČ

Komise projednala investiční akce zařazené v Dlouhodobém investičním plánu (DIP) města a pro rok 2023 žádá
o zařazení potřebných finančních prostředků do městského rozpoču na realizaci projektu "Informačně dopravní
systém", který je pro Svatý Kopeček prioritní akcí. 
 
KMČ Sv. Kopeček dále žádá, aby do DIP města byly zařazeny projektové náměty, které komise schválila 3.
května 2021, dle tehdejšího zápisu se jedná:  "o záměry, které vycházejí ze zpracovaných studií či projektových
zadání, jimiž se komise v minulosti zabývala:

revitalizace rybníku na ul. Radíkovská,
parkovací místa a rozšíření komunikace u hřbitova,
rekonstrukce autobusových zastávek ZOO na ul. Radíkovská,
opatření dle studie na rozšíření parkoviště u ZOO a přiváděcí silniční komunikace,
opatření pro realizaci opatření navrhovaných ve studii úpravy dopravního režimu (tj. pěší zóna - dopravní
značení, zpomalovací prahy, parkovací místa).

Přijatá usnesení:
,,KMČ Svatý Kopeček schvaluje (výše  uvedené) projektové náměty a žádá o jejich zařazení do dlouhodobého
investičního plánu města."
Hlasování: 7 : 0 : 1 (pro : proti : zdržel se)".
Usnesení:

Komise projednala investiční akce zařazené v Dlouhodobém investičním plánu (DIP) města a pro rok 2023 žádá
o zařazení potřebných finančních prostředků do městského rozpoču na realizaci projektu "Informačně dopravní
systém", který je pro Svatý Kopeček prioritní akcí. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.5 Výsadba trvalkového záhonu

Na základě konceptu studie obnovy Sadového náměstí nesouhlasí NPÚ s výsadbou stromu v prostoru zeleného
ostrůvku před budovou Sadové nám. 7, proto byl ve spolupráci s ing. Labounkovou z odd. městské zeleně
(OMZaOH MMOL) připraven návrh na vytvoření trvalkového záhonu, jež prostorově pokrývá celou plochu
ostrůvku. Komise byla seznámena s konceptem řešení trvalkového záhonu a náklady na realizaci, jež činí
75.048,- Kč. Náklady na následnou pětiletou údržbu představují 26.400,- Kč / rok.  
Usnesení:

KMČ Sv. Kopeček schvaluje realizaci trvalkového záhonu v ostrůvku zeleně před budovou Sadové nám. 7  a
žádá o přeřazení potřebných finančních prostředků z programu estetizace v r. 2022 na OMZaOH MMOL. 

Pro: 5 Proti: 3 Zdržel se: 1

05.6 Reklamace vitrín

František Prášil - přednesl návrh na reklamaci osazení vitrín před budovou Sadové nám. 7, neboť vývěsky
nejsou ozaseny v rovině a mají velký rozestup, v důsledku čehož není zachován potřebný prostor pro průchod
podél zdi budovy k oknu pošty (pozn. důležitý pro vyložení balíků). 
Komise s požadavkem reklamace souhlasí a pověřuje p. Prášila jednáním s paní Horňákovou a panem Pešatou
z odd. KMČ a DP MMOL za účelem nápravy nevhodně provedené instalace vitrín. 

05.7 Různé

František Prášil - na základě usnesení KMČ Svatý Kopeček ze dne 9.3.2020 (,,KMČ Svatý Kopeček se dohodla,
že od zaslání konceptu zápisu předsedou jeho ověřovateli mají členové komise možnost dvou dní na podání
případných doplnění a připomínek") žádá předsedu o dodržování tohoto usnesení, t.j. zasílání konceptu zápisu
členům KMČ k případnému doplnění.
Michal Krejčí - odkázal na projednání věci na květnové schůzi komise (viz znění zápisu z května 2022), dále pak
platný jednací řád a status komise z 21. 2. 2022 (dle kterých musí komise postupovat) s tím, že své podněty do
zápisu mohou členové komise zasílat před jeho vyhotovením.
Olga Němcová - navrhla, aby komise opětovně pořádala SNO o přesun popelnic na směsný odpad mimo
prostor přístupového chodníku a předzahrádky budovy Sadové nám. 7. Komise si návrh osvojila.
Jiří Valihrach - navrhl, aby pro návštěvy lékaře, tj. osobní vozy, bylo vyhrazeno zvláštní parkovací místo v místě
slepého zakončení komunikace u tzv. Mexika (tj. obdoba vyhrazaného parkovacího stání MPO). Komise si
návrh osvojila.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl



07 Nové požadavky

1 Sv. Kopeček, parkoviště u hřbitova

Komise žádá o svolání jednání se zainteresovanými stranami a příslušnými odbory MMOL k návrhu situace
projektové dokumentace (ing. Tužín). Jedná se zejména:
- odbor dopravy a územního plánování,
- útvar hlavního architekta,
- odbor městské zeleně a odpadů (odd. zeleně),
- Hřbitovy města Olomouce,
- dopravní inspektorát PČR,
- a další.

Komise se dále shoduje, že po realizaci parkovacích míst (či současně s realizací) je vhodné upravit místní
dopravní značení tak, aby byl umožněn vjezd pro návtěvníky hřbitovů, a to s časovým omezením.

2 DIP a rozpočet města 2023 - doporučení priority KMČ

Komise projednala investiční akce zařazené v Dlouhodobém investičním plánu (DIP) města a pro rok 2023 žádá
o zařazení potřebných finančních prostředků do městského rozpoču na realizaci projektu "Informačně dopravní
systém", který je pro Svatý Kopeček prioritní akcí.

 

KMČ Sv. Kopeček dále žádá, aby do DIP města byly zařazeny projektové náměty, které komise schválila 3.
května 2021, dle tehdejšího zápisu se jedná:  "o záměry, které vycházejí ze zpracovaných studií či projektových
zadání, jimiž se komise v minulosti zabývala:

    revitalizace rybníku na ul. Radíkovská,
    parkovací místa a rozšíření komunikace u hřbitova,
    rekonstrukce autobusových zastávek ZOO na ul. Radíkovská,
    opatření dle studie na rozšíření parkoviště u ZOO a přiváděcí silniční komunikace,
    opatření pro realizaci opatření navrhovaných ve studii úpravy dopravního režimu (tj. pěší zóna - dopravní
značení, zpomalovací prahy, parkovací místa).

Přijatá usnesení:

,,KMČ Svatý Kopeček schvaluje (výše  uvedené) projektové náměty a žádá o jejich zařazení do dlouhodobého
investičního plánu města."

Hlasování: 7 : 0 : 1 (pro : proti : zdržel se)".

3 Výsadba trvalkového záhonu

Na základě konceptu studie obnovy Sadového náměstí nesouhlasí NPÚ s výsadbou stromu v prostoru zeleného
ostrůvku před budovou Sadové nám. 7, proto byl ve spolupráci s ing. Labounkovou z odd. městské zeleně
(OMZaOH MMOL) připraven návrh na vytvoření trvalkového záhonu, jež prostorově pokrývá celou plochu
ostrůvku. Komise byla seznámena s konceptem řešení trvalkového záhonu a náklady na realizaci, jež činí
75.048,- Kč. Náklady na následnou pětiletou údržbu představují 26.400,- Kč / rok.  
Usnesení

KMČ Sv. Kopeček schvaluje realizaci trvalkového záhonu v ostrůvku zeleně před budovou Sadové nám. 7 a
žádá o přeřazení potřebných finančních prostředků z programu estetizace v r. 2022 na OMZaOH MMOL.

pro: 5, proti: 3, zdržel se: 1

4 Reklamace vitrín

Komise žádá o reklamaci osazení vitrín před budovou Sadové nám. 7, neboť vývěsky nejsou osazeny v rovině a
mají velký rozestup, v důsledku čehož není zachován potřebný prostor pro průchod podél zdi budovy k oknu
pošty (pozn. důležitý pro vyložení balíků).



5 Parkovací místo pro návštěvy lékaře

Komise žádá, aby pro návštěvy lékaře na adrese Sadové nám 7 (tj. osobní vozy) bylo vyhrazeno zvláštní
parkovací stání v místě slepého zakončení komunikace u tzv. Mexika (tj. obdoba vyhrazeného parkovacího
stání MPO). 

08 Obecné informace

Jedná komise bylo ukončeno v 21:45 hod.
Příští zasedání KMČ Sv. Kopeček se uskuteční dne 11. července od 19:00 na adrese Sadové nám. 7.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 13. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Michal Krejčí

Zapsal/a:
Mgr. Michal Krejčí

Ověřil/a:
Jana Krejčová


