
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 25
Svatý Kopeček

Č. 11 / 2022 05. 12. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Mgr. Michal Krejčí, Ing. David Alt, Ing. Stanislav Černý, František Prášil, Jiří Valihrach, Petr
Pudil, Lucie Karasová

Hosté: PaedDr. Olga Němcová, MBA, 
zástupce Městské policie Olomouc David Vyhnánek.

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Jednání začalo v 18:00 hodin.
Před zahájením schůze převzal František Prášil od bývalého předsedy Mg. Krejčího "Agendu" KMČ Svatý
Kopeček.
V úvodu schůze František Prášil přívítal nové členy KMČ, popřál jim hodně úspěchu a trpělivosti v práci pro naší
městskou část a předal jmenovací dopisy.
 
KMČ Svatý Kopeček bude v novém volebním období pracovat ve složení:
Ing. David Alt, Ing. Stanislav Černý, Lucie Karasová, Mgr. Michal Krejčí, František Prášil, ml. (předseda), Petr
Pudil, Jiří Valihrach.
Bylo konstatováno, že komise je usnášeníschopná.
Ověřovatelem zápisu je určen Ing. David Alt.
 
Program:
1. Schválení programu schůze
2. Vystoupení zástupců MPO, PČR
3. Vystoupení hostů
4. Kontrola požadavků z minulých zápisů
5. Projednávané záležitosti
6. Vyjádření komise k žádostem od MMOl.
7. Nové požadavky 
8. Obecné informace
 
Usnesení:

KMČ projednala program schůze a schvaluje program jednání
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Zástupce MPO p. David Vyhnánek si vyslechl a zapsal požadavky a připomínky vznesené členy komise.
 

František Prášil upozornil na odstranění dohledové kamery umístěné na parkovišti "Fojtství" a žádá o její
opětovnou instalaci.
Lucie Karasová žádá o zvýšenou hlídkovou činnost MPO v ulici Krejčího, zejména v lokalitě vyhlídky zvané
Ferďák. Jedná se hlavně o letní měsíce, kdy do lokality zajíždí automobily "návštěvníci" a to přes zákaz vjezdu
motorových vozidel. Navrhuje zde umístit dohledovou kameru z důvodu častého rušení nočního klidu.
Petr Pudil upozornil na problematiku parkování návštěvníku Svatého Kopečka na lesních cestách a v lese.

03 Vystoupení hostů



PaedDr. Olga Němcová, MBA předala k rukám předsedy svou žádost o členství v KMČ Svatý Kopeček.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
Zápis č. 7/2022 ze dne 11. 07. 2022: Vymístění popelnic ze vstupního prostoru budovy pošty - Před uzavřením
Zápis č. 9/2022 ze dne 05. 09. 2022: Studna u rybníku na ul. Dvorského - V realizaci
Zápis č. 9/2022 ze dne 05. 09. 2022: Studna Adamovka - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

05.1 Schválení termínů jednání KMČ Svatý Kopeček v roce 2023

9. ledna (18h.), 6.února (18h.), 6.března (18h.), 3.dubna (19h.), 15.května (19h.), 5.června (19h), 3.července
(19h.), 7.srpna (19h.), 4.září (19h), 2.října (19h.), 6.listopadu (18h.), 4.prosince (18h.).
Usnesení:

KMČ Svatý Kopeček souhlasí s uvedenými termíny jednání v roce 2023

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 Venkovní akce v roce 2023 - "Noční klid"

Komise žádá organizátory venkovních kulturních a společenských akcí pořádaných na Svatém Kopečku v roce
2023, které se budou konat po 22.hodině o zaslání těchto termínů na emailovou adresu kmc25@olomouc.eu,
případně zavolají na tel.: 736 729 767 (p. Prášil). 
Pří nahlášení termínu je nutno uvést o jakou akci se jedná (název), datum (např. z 1.6. na 2.6) a čas ukončení
akce (max. do 2.hodiny ranní). 

05.3 Žadatelé o členství v KMČ Svatý Kopeček

Komise obdržela žádosti od PaedDr. Olgy Němcové, MBA a pana Stanislava Jeřábka. Oba žadatelé již v
minulém volebním období v komisi aktivně pracovali. 
Komise dále informuje obyvatele Svatého Kopečka, že v případě vašeho zájmu o členství v komisi nás
kontakujte na kmc25@olomouc.eu
 
Komise po projednání obou žádostí přijala níže uvedená usnesení:
Usnesení:
KMČ Svatý Kopeček po projednání doporučuje RMO jmenovat PaedDr. Olgu Němcovou, MBA členkou KMČ
Svatý Kopeček.
Pro: 7,   Proti: 0,   Zdržel se: 0
Usnesení:
KMČ Svatý Kopeček po projednání doporučuje RMO jmenovat pana Stanislava Jeřábka členem KMČ Svatý
Kopeček.
Pro: 6,   Proti: 0,   Zdržel se: 1
 

05.4 Agenda KMČ Svatý Kopeček

František Prášil rámcově seznámil členy KMČ s uvedenou agendou, které se komise věnovala v uplynulém
volebním období. 
 
1) Rekonstrukce budovy u fotbalového hřiště Křičkova 4 - tímto záměrem se KMČ, spolky, ZŠ Kopeček a
obyvatelé věnují již několik volebních období. V současné době je projekt zařazen do investičního plánu pro rok
2023. Jedná se o prioritu KMČ Svatý Kopeček.
2) Projekt parkování Svatý Kopeček "IDS"- jedná se o parkovací, navigační a platební systém, který má
zjednodušit informování automobilových návštěvníků o volných parkovacích místech, zjednodušit platbu
parkovného a zefektivnit výběr parkovného. Realizace projektu započala již v letošním roce a bude pokračovat v
roce 2023.
3) Projekt revitalizace okolí budovy pošty - jedná se o rozsáhlou úpravu okolí budovy, byly vydlážděny vjezdy,
upraveny zelené plochy, vysázeny keře a stromy, vybudován plot a upraven prostor před poštou. Bohužel v
rámci projektu bylo zrušeno stanoviště tříděného odpadu (následně přemístěno do vjezdu) a byly odstraněny
úřední (obecní) vývěsky, které pak byly s velkými komplikacemi umístěny u vchodu do budovy (budou se ještě
upravovat). 



4) Studie Sadového náměstí - v minulém volebním období byla schválena studie Sadového náměstí, která má
koncepčně řešit budoucí obnovu celé lokality. Je nutno konstatovat, že obsah materiálu se nesetkal s dobrou
odezvou dotčených majitelů a obyvatel Svatého Kopečka. Z tohoto důvodu se bude KMČ Svatý Kopeček tímto
materiálem v nadcházejícím období zabývat.
5) Kovařovicova ulice - ve spolupráci a z iniciativy obyvatel z této lokality se připravuje návrh na úpravu
dopravního režimu. Realizace je v plánu na jaře 2023.
6) Parkoviště "U hřbitova" - na základě informací od Mgr. Krejčího je připraven projekt a rozpočet na vybudování
parkoviště u "spodního" hřbitova. Jedná se o realizaci 4 parkovacích míst, z toho jedno pro tělesně postižené a
úpravu plochy pro umístění kontajneru sloužící pro potřeby hřbitova. 
7) Nová komunikace k ZOO -  v územního plánu v lokalitě "nad Šmeralovou vilou" je plánován nový příjezd k
ZOO. KMČ se v minulém období touto problematikou zabývala. Uvažovalo se o možnosti vytvoření paralelních
parkovacích míst u této komunikace. V průběho volebního období bylo zjištěno, že uvedené pozemky jsou
dotčeny soudním sporem. Je třeba dále připomenout, že s návrhem vybudovat tuto novou komunikaci vedoucí
lesem nesouhlasí někteří obyvatelé této lokality. KMČ se bude ještě této problematice věnovat.
8) Realizace nové zastávky U Macků - komise dlouhodobě žádá o realizaci této zastávky. Zatím neúspěšně.
Současné umístění zastávky, která je nevhodně umístěna v jízdním pruhu způsobuje velice nebezpečné
situace. Na stavbu je vydáno stavební povolení, které bylo již několikrát prodlouženo. Komise považuje realizaci
z bezpečnostního hlediska za velice důležitou.
9) Spodní rybnik oprava stavidla - komise žádá o opravu protékajícího stavidla.
10) Požadavek na znovu zavedení posilové linky č.111 - komise považuje znovuzavedení posilové linky za
přínosné pro snížení počtu návštěvníků přijíždějící na Svatý Kopeček motorovými vozidly. Jedná se o nasazení
posilové linky v období největší návštěvnosti Svatého Kopečka. V minulosti byly realizovány úpravy na konečné
zastávce ZOO (točně) což umožňilo i nasazení kloubového autobusu. Tento bod bude uveden v nových
požadavcích tohoto zápisu.
11) Společenská aktivita- KMČ Svatý Kopeček se finančně i organizačně podílí na společenských a kulturních
akcích na Svatém Kopečku. K dispozici je i technické vybavení (párty stan, "pivní sety" k sezení) a zázemí pro
venkovní akce v budově Křičkova 4 u fotbalového hřiště.
KMČ dále vydávává Svatokopeckou ročenku a Svatokopecké noviny - o složení redakční rady bude komise
jednat na další schůzi.

05.5 Projekt parkoviště "U hřbitova"

Mgr. Michal Krejčí informoval komisi o projektu parkoviště "U hřbitova". Projekt je připraven a bude předán na
Odbor Komisí městkých částí a detašovaných pracovišť. Jedná se o vybudování 4 parkovacích míst, z toho
jedno místo pro tělesně postižené a úpravu plochy pro umístění kontajneru pro potřeby hřbitova. 
František Prášil připomněl, že z výše uvedeným záměrem již ve fázi přípravy projektu nesouhlasil pan Milan
Řehák, majitel sousedícího pozemku. Jeho nesouhlas však nebyl při přípravě (projektu) umístění parkoviště
zohledněn a ani nebyla jeho oficiální stížnost uvedena v zápisu KMČ.
 

05.6 Stížnost p. Milana Řeháka - parkoviště "U hřbitova"

František Prášil informoval komisi o přijaté stížnosti (nesouhlasu) pana Milana Řeháka na plánované
vybudování parkovacích míst u "starého" hřbitova. Pan Řehák, jako majitel sousedícího pozemku, nesouhlasí s
tímto konkrétním umistěním parkovacích míst. Navrhuje umístění parkovacích míst podél komunikace, kde již
dnes automobily parkují. Stížnost pana Řeháka bude přeposlána členům komise.
Pan Řehák dále žádá komisi o vyčištění rybníka za hřbitovem.

05.7 Popelnice u pošty

Ing. Černý žádá o přemístění popelnic umístěných před budovou pošty, které jsou určeny pro potřeby nájemců
budovy Sadové náměstí 7.

05.8 Organizační záležitosti

František Prášil seznámil členy s fungováním komise.
Komise jsou důležitým článkem mezi obyvateli a vedením města. Mají svůj statut a jednací řád. K dispozici mají
rozpočet, který se skládá z části na "Provoz", "Estetizaci" a "Chodníkovné". O využití jednotlivých částí bude
komise jednat v průběhu prvního čtvrtletí roku 2023. Komise ze schůzí pořizuje zápis, který je následně
zveřejněn na webu města Olomouce a na vývěskách komise.
Členové KMČ Svatý Kopeček se dohodli, že při ověřování zápisů se budou střídat v abecedním pořadí a
koncept zápisu bude členům zaslán k připomínkování (2dny).
Komise bude informovat obyvatele Svatého Kopečka formou vývěsek (u pošty a konečná zastávka ZOO), na
webu smOl., obecním rozhlasem, FB KMČ Svatý Kopeček a znovu i formou zasílání infomailů obyvatelům (kteří
udělili souhlas).
 



Níže uvádíme kontakty na KMČ Svatý Kopeček:
Email: kmc25@olomouc.eu
Web:  www.olomouc.eu/komise-mestskych-casti/svaty-kopecek
FB:     facebook.com/kmcsvatykopecek
Tel.:    736 729 767, František Prášil, předseda
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Komise se nevyjadřovala k žádným žádostem.

07 Nové požadavky

1 Posilová autobusová linka č. 111 na Svatý Kopeček

KMČ Svatý Kopeček žádá o znovuzavedení posilové autobusové linky č. 111 na Svatý Kopeček.
Důvodem žádosti je snaha převést individuální automobilovou dopravu na MHD v období největší návštěvnosti
Svatého Kopečka (zejména ZOO) a tím ulehčit dopravní situaci na Svatém Kopečku. Připomínáme, že v
minulosti byly realizovány úpravy na konečné zastávce ZOO (točně) umožňující nasazení kloubových autobusů.

08 Obecné informace

Jednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin.
 
Příští řádné jednání KMČ Svatý Kopeček proběhne 9.1.2023 od 18:00 hodin. v místnosti detašovaného
pracoviště KMČ Sadové náměstí 7 (nad poštou).
 
KMČ Svatý Kopeček přeje příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku 2023.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 11 / 2022

Datum schválení zápisu: 18. 12. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
František Prášil

Zapsal/a:
František Prášil

Ověřil/a:
Ing. David Alt


