
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 25
Svatý Kopeček

Č. 7 / 2022 11. 07. 2022 / 19:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Turoň Vlastimil, Turoň Martin

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

1. Sv. Kopeček, parkoviště u hřbitova - informace z jednání a přípravy PD
2. Kovařovicova - změna dopravní situace, podnět občanů / rezidentů
3. Různé:
- vstup do budovy Sadové nám. 7 (popelnice, zvýraznění prahu, zarážka do dveří, čidlo)
- stanoviště tříděného odpadu u parkoviště Fojtství
- diskuze ke studii obnovy Sadového náměstí
- parkování na Sadovém náměstí a před bazilikou
 

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Jednání komise se účastnil p. Vlastimil Turoň a Ing. Martin Turoň, rezidenti z ul. Kovařovicova, jež přišli předložit
vyjádření občanů ke změně dopravní situace na ul. Kovařovicova /viz bod 5.2/.
Mimo výše uvedený bod se hosté vyslovili s názorem k činnosti Městské policie Olomouc, která se při své
činnosti zaměřuje na občany Sv. Kopečka (tj. pokuty za vjezd a stání, např. u hřbitovů) a neřeší
vjezdy/parkování turistických návštěvníků zoo olomouc.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Sv. Kopeček, parkoviště u hřbitova - Vyřešené - tj. bylo svoláno jednání na magistrátu, pokračuje příprava PD a
zajitění vyjádření
DIP a rozpočet města 2023 - doporučení priority KMČ - Před uzavřením - na OI budou opětovně zaslány
vyplněné formuláře projektových námětů
Výsadba trvalkového záhonu - Vyřešené - provedena rozpočtová změna ve prospěch OMZaOH
Reklamace vitrín - Předáno - bude svoláno místní šetření za účasti zadavatele, zhotovitele a zástupců KMČ
Parkovací místo pro návštěvy lékaře - Vyřešené
- viz sdělení k věci od Ing. Lukáš Klevar, odbor dopravy:
"Vyhrazené stání je dle zákona č. 13/1997 Sb. forma zvláštního užívaní komunikací, která je zpoplatněna.
Pokud má obecně lékař nutnost mít vyhrazené stání pro sebe či pro své klienty, může si požádat o vyhrazené
stání na silničním správním úřadě, který vede v této věci správní řízení."

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
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
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
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Zeleň - projekt estetizace + hortenzie - Sadové nám. 7 - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Opravy chodníků a komunikací - výběr a doporučení lokalit - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Křižovatka U Maci - průjezdnost - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Havarijní stav střechy, objekt Holubova 49/7 - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

05.1 Sv. Kopeček, parkoviště u hřbitova - informace z jednání a přípravy PD

Michal Krejčí - informoval komisi o postupu přípravy:
 
Dne 13. června proběhlo setkání zástupců komisí městských částí Droždín, Lošov, Radíkov a Sv. Kopeček, na
kterém byla projednávána problematika vjezdu a parkování u místních hřbitovů na Sv. Kopečku. Následně
vzniklo společné prohlášení předsedů uvedených KMČ (viz příloha).
 
Dne 29. června se na magistrátu konalo projednání záměru projektové dokumentace "Sv. Kopeček, parkoviště u
hřbitova" (zpracovatel ing. Tužín), která bude dopracována během léta, včetně zajištění potřebných vyjádření a
stanovisek.
 
Cílem je realizace záměru v r. 2023, předpokládané náklady činí cca 1 mil. Kč.

05.2 Kovařovicova - změna dopravní situace, podnět občanů / rezidentů

Vlastimil Turoň, Martin Turoň - na základě zápisů z jednání KMČ Sv. Kopeček a zejména podkladu, který byl
rezidentům z ul. Kovařovicova distribuován p. Prášilem a pí. Němcovou připravili "Vyjádření občanů k návrhu na
změnu dopravního režimu v ul. Kovařovicova, Sv. Kopeček" (viz příloha). Předmětné vyjádření svým podpisem
podpořilo dvacet občanů z ul. Kovařovicova. Podstatou připomínek občanů je vyjádření nesouhlasu se
zavedením jednosměrného provozu a dále podpora změny dopravní situace (zpomalovací prahy, omezení
rychlosti, zákaz vjezdu motorových vozidel s vyjímkou dopravní obsluhy a obsluhy MŠ).
 
Podnět občanů bude komisi postoupen i elektronicky (přes e-mail komise), komise jej předá na magistrát - odbor
dopravy a územního plánování. KMČ Sv. Kopeček se věcí bude zabývat na svých dalších jednáních. 
 

05.3 Různé

Stanislav Jeřábek, František Prášil - přednesli podněty ke zlepšení vstupního prostoru do budovy Sadové nám.
7.  KMČ Sv. Kopeček žádá Správu nemovitostí Olomouc (SNO), aby neprodleně zajistila vhodné umístění
popelnic na směsný odpad (tj. vymístění z předzahrádky budovy). Dále komise SNO doporučuje provést vizuální
zvýraznění vstupního prahu, instalovat zarážku do dveří a chodbu osadit čidlem k automatickému osvětlení
místnosti (tj. v zimních měsících v odpoledních hodinách).
František Prášil - informoval komisi o svolaném jednání, jež bude řešit umístění/zachování stanoviště tříděného
odpadu u parkoviště Fojtství, na předmětném jednání bude komisi zastupovat.
František Prášil, Michal Krejčí - diskuze ke studii obnovy Sadového náměstí, bude ověřena "závaznost" studie.
Stanislav Černý - členům komise rozeslal fotodokumentaci parkování na Sadovém náměstí a před bazilikou,
bude řešeno se zástupci MPO na dalším jednání komise (září/říjen).

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl



07 Nové požadavky

1 Vymístění popelnic ze vstupního prostoru budovy pošty

KMČ Sv. Kopeček žádá Správu nemovitostí Olomouc (SNO), aby neprodleně zajistila vhodné umístění popelnic
na směsný odpad (tj. vymístění z předzahrádky budovy pošty). Dále komise SNO doporučuje provést vizuální
zvýraznění vstupního prahu, instalovat zarážku do dveří a vstupní chodbu osadit čidlem k automatickému
osvětlení místnosti (tj. v zimních měsících v odpoledních hodinách).

08 Obecné informace

Jednání KMČ Svatý Kopeček bylo ukončeno v 20:30 hod. Řádné jednání komise se uskuteční  v pondělí 1.
srpna 2021 od 19:00 hod v budově staré školy na Sadovém nám. 7.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 13. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Michal Krejčí

Zapsal/a:
Mgr. Michal Krejčí

Ověřil/a:
Jana Krejčová


