
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 25
Svatý Kopeček

Č. 8 / 2022 01. 08. 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, Jiří Valihrach

Hosté: Vlastimil Turoň

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Schválení programu jednání

Michal Krejčí - představil návrh programu jednání (viz níže), který byl v bodě Různé) doplněn i o podněty členů
komise. Program jednání byl schválen všemi členy. Ověřovatelem zápisu je určena Jana Krejčová.
Program:
1) Kovařovicova ul. - změna dopravní situace, podnět občanů/rezidentů
2) Parkovací místa u hřbitova - info z přípravy projektu
3) Různé
 

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Vymístění popelnic ze vstupního prostoru budovy pošty - V realizaci

Starší požadavky

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
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: Sv. Kopeček, parkoviště u hřbitova - Vyřešené
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: DIP a rozpočet města 2023 - doporučení priority KMČ - Před uzavřením
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: Výsadba trvalkového záhonu - Vyřešené
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: Reklamace vitrín - Předáno
Zápis č. 6/2022 ze dne 06. 06. 2022: Parkovací místo pro návštěvy lékaře - Vyřešené

05 Projednávané záležitosti

05.1 Kovařovicova - změna dopravní situace, podnět občanů / rezidentů

Komise se věcí zabývala na červencovém jednání, a to na základě podnětu občanů zastoupených Ing.
Martinem Turoněm a p. Vlastimilem Turoněm. Následně komise obdržela k dispozici i písemné podklady - tj.
"Vyjádření občanů k návrhu na změnu dopravního režimu v ulici Kovařovicova, Svatý Kopeček" ze dne 5. 7.
2022, a to prostřednictvím elektronické pošty. Předmětné vyjádření bylo postoupeno i na odbor dopravy a
územního rozvoje Magistrátu města Olomouce (ing. Klevar, ing. Holý). František Prášil dohodl i ing. Holým
uspořádání místního šetření za účasti občanů (kontaktní osobou je p. Turoň) o jehož termínu budou
zainteresovaní informováni. 
 
Usnesení:

KMČ Svatý Kopeček doporučuje MMOL, ODUR přijmout změnu organizace dopravy na ul. Kovařovicova dle
"Vyjádření občanů k návrhu na změnu dopravního režimu v ulici Kovařovicova, Svatý Kopeček" z 5. 7. 2022

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 Sv. Kopeček, parkoviště u hřbitova - informace z přípravy PD

Informace od Ing. Tomáše Tužína: na základě předešlých projednání jsem po dohodě s Odborem zeleně a
odpadového hospodářství připravil druhou variantu možného umístění parkoviště u hřbitova na Svatém Kopečku
- viz výkres v příloze. Parkoviště má stále stejný tvar, kapacitu i materiálové provedení. Rozdíl je v jeho mírném
posunu (cca 1-2 m) směrem k ulici Darwinově. Posun je navržený tak, aby byl vyloučený zásah do svahu pod
zdí hřbitova. Tím pádem je eliminovaný možný zásah do kořenů nově vysazených stromů na tomto svahu, a
odpadá potřeba zřízení nízké opěrné zídky (palisády). Naopak posunem vzniká jasná potřeba kácení vzrostlého
stromu - jasanu, který je v rámci inventarizace označený číslem 6.
V rámci jednání byla dále formulována potřeba zřízení plochy pro kontejner, náhradou za původní plochu. Tento
požadavek jsem také zohlednil, nová plocha je ve výkrese rovněž řešena.
Komise bere informaci na vědomí.

05.3 Různé

Stanislav Černý - přednesl informaci od p. Hejbala, že v ul. Ústavní opakovaně neproběhlo vyvážení odpadů,
neboť vůz technických služeb zde nemohl projet z důvodu parkování automobilů poblíž domu p. Růžičky. Věc
bude formou podnětu předána na dalším jednání komise zástupcům MPO. 
Stanislav Jeříábek - stěžuje si na stálý nepořádek u popelnic před budovou Sadové nám. 7. Komise zde žádá o
vymístění popelnic z prostoru předzahrádky a jejich zamykání (viz zápis z července 2022). 
František Prášil - informoval komisi o jednání s p. Machem ze SNO ve věci popelnic, zarážky u dveří a instalace
světelného čidla. 
František Prášil - informoval komisi o poškození radaru na ul. Dvorského s tím, že p. Pešata z MMOL prověří
možnost opravy u odborné firmy, včetně finanční náročnosti.
Olga Němcová - informovala o vyjádření pí. Šerclové k obnově Sadového náměstí, které bude postoupeno na
ÚHA MMOL.
František Prášil - informoval komisi o místním šetření na parkovišti u Fojtství, jež proběhlo ve věci budoucího
uspořádání stanoviště kontejnerů na tříděný odpad ve vazbě na připravovanou realizaci projektu IDS. Příjezd ke
kontejnerům, jak pro uživatele, tak pro TSMO bude řešen nezávisle na provozu parkoviště (tzv. bypass). 
František Prášil - přednesl návrh na zvýšení finanční podpory komise na akci: "Dřevorubecké závody a večerní
Sokolská zábava" o 7.500,- Kč. Komise návrh schválila. 
Evžen Zvěř - upozornil na viklající se poklopy na ul. Radíkovská, kde přetrvává neřešený stav z loňského roku.
Jedná se o komunikaci Olomouckého kraje. Komise žádá p. Šulce z odboru dopravy a územního rozvoje MMOL
o zaslání podnětu k nápravě na Olomoucký kraj. 
Evžen Zvěř - upozornil, že na ul. Křičkova (pozemek p.č. 617) nejsou sečeny zelené plochy u rodinných domů.
František Prášil osloví ing. Labounkovou z OMZaOH MMOL o zařazení těchto ploch do plánu seče. 
 



06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

08.1 Ukončení jednání

Jednání komise bylo ukončeno v 20:15 hod. Příští jednání KMČ Svatý Kopeček se uskuteční dne 5. září od
19:00 hod. v budově Sadové nám. 7.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 18. 08. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Michal Krejčí

Zapsal/a:
Mgr. Michal Krejčí

Ověřil/a:
Jana Krejčová


