
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 25
Svatý Kopeček

Č. 1 / 2023 09. 01. 2023 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Stanislav Jeřábek,
zástupce Městské policie Olomouc Marek Linhart

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Jednání začalo v 18:00 hodin.
Bylo konstatováno, že komise je usnášeníschopná.
Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. Stanislav Černý.
Program:
1) Rozpočet KMČ Svatý Kopeček 2023
2) Jednání se správcem SNO a.s.
3) Studie Sadového náměstí
4) Parkoviště "U hřbitova"
5) "Rybníky a studny"
6) Svatokopecká ročenka a Svatokopecké noviny
7) Návrh na vybudování stanoviště tř. odpadu - Holubova ulice
8) Různé:
- poškozené opěry stromů - ul. Dvorského
- vyježděné koleje - zastávky MHD ZOO
 
 
Usnesení:

KMČ projednala body programu a schvaluje program jednání.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Zástupce MPO p. Marek Linhart si vyslech a zapsal požadavky a připomínky členů KMČ.
Lucie Karasová upozornila na porušování zákazu vjezdu nerezidentů do lokality Sadového náměstí, ale i
ostatních částí Svatého Kopečka. KMČ žádá MPO o preventivní dohled týkající se nedodržování zákazu vjezdu
nerezidentů na Svatém Kopečku, zejména ve dnech předpokládané zvýšené návštěvnosti (Vánoce, Velikonoce,
prodloužené víkendy apod.). 
František Prášil informoval o umístění dohledové kamery na parkovišti u restaurace Fojtství, která primárně
slouží k monitorování stanoviště tříděného odpadu a zamezení vytváření černých skládek.
 

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Posilová autobusová linka č. 111 na Svatý Kopeček - Před uzavřením



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 Rozpočet KMČ Svatý Kopeček 2023

KMČ obdržela informaci o výši přidělených finančních prostředků na rok 2023.  
Opravy a služby: 150 000,- Kč - je určeno na podporu kulturních a společenských akcí, opravy, tisk ročenky a
novin, nákup materiálu a pod.  
Estetizace: 300 000,- Kč - je určeno na "projekty" týkající se úpravy veřejného prostoru, případně oprav
komunikací a chodníků. Návrhy je nutno konzultovat s odbory smOl. 
Opravy chodníků a komunikací: 150 000,- Kč- je určeno pouze na opravy chodníků a komunikací v majetku
smOl.  KMČ bude rozhodovat o využití finančních prostředků na pravidelné schůzi v únoru a březnu.  
Spolky nebo organizace pořádající kulturní a společenké akce na Svatém Kopečku budou vyzvány k zaslání
žádosti o podporu.  
KMČ tímto žádá obyvatele Svatého Kopečka o spolupráci při vytipování oprav chodníků, komunikací a návrhů
na využití prostředků na "Estetizaci".  
Případné návrhy zasílejte na kmc25@olomouc.eu  
Děkujeme.

05.2 Jednání se správcem SNO a.s. - budova pošty

František Prášil jednal se správcem budovy pošty na Svatém Kopečku panem Machem ve věci požadavků KMČ
a nájemců budovy.
Bylo dohodnuto:
1) Světlo s pohybovým a soumrakovým čidlem bude umístěno v prostoru vstupní chodby - při otevření vstupních
dveří se světlo rozsvítí.
2) V zádveří vstupu do budovy bude umístěna rohožka.
3) Správa budovy zajistí pravidelný úklid prostoru chodby, schodiště a toalet.
4) Popelnice, které slouží pro potřeby nájemců budovy a jsou umístěny v prostoru před poštou (vedle vývěsek)
budou přemístěny na levý okraj vjezdu u obchodu. Umístění nádob bude označeno.

05.3 Studie Sadového náměstí

Jak jsme již v minulém zápise informovali, byla v minulém volebním období schválena studie Sadového
náměstí, která má koncepčně řešit budoucí obnovu celé lokality. V souvislosti k faktu, že obsah materiálu se
nesetkal s dobrou odezvou dotčených majitelů a obyvatel Svatého Kopečka, se KMČ Svatý Kopeček po
projednání shodla na následujícím postupu:
1) KMČ studii kompletně zveřejní, aby se dotčení majitelé a obyvatelé mohli s obsahem detailně seznámit.
2) KMČ bude iniciovat diskusi a "sbírat" připomínky nebo návrhy.
3) Následně budeme žádat o zapracování těchto připomínek a návrhů do studie.
KMČ vzhledem ke společné snaze zlepšit stav lokality Sadového náměstí a i k faktu již vynaložených finančních
prostředků za studii považuje za důležité celou problematiku detailně a tranparentně projednat s dotčenými
majiteli a obyvateli. Důležitý bude i vstřícný přístup smOl.  Věříme, že se dopracujeme k přijatelnému řešení,
které umožní postupnou realizaci obnovy této lokality ke společné spokojenosti.
Paní Lucie Karasová informovala členy KMČ o zahájení průzkumu názorů na studii v lokalitě tzv. placu. 
Michal Krejčí - vznesl otázky k navrhovanému sběru připomínek a návrhů ke studii - jakým způsobem bude
prováděn a jak bude zajištěno objektivní vyhodnocení postojů obyvatel Sv. Kopečka? V rámci diskuze k tomuto
bodu nebyly tyto otázky zodpovězeny. Doporučuje proto nejprve další postup dohodnout se zadavatelem studie
(MMOL-OSTR/UHA) a postupovat ve vzájemné shodě. Bod 3) navrhovaného postupu je příliš neurčitý, tj. není
zřejmé co je míněno "zapracováním připomínek a návrhů do studie". Připomněl, že KMČ Sv. Kopeček doposud
neobdržela finální podobu studie, její členové ji tak nemají nastudovanou a těžko ji tak mohli projednávat s
občany či provádět průzkum názorů. S popsaným postupem tedy nesouhlasí.
 

05.4 Parkoviště "U hřbitova"

Na základě stížnosti p. Milana Řeháka týkající se nesouhlasu s plánovaným umístěním čtyř parkovacích míst
sousedící s jeho pozemkem se KMČ dohodla na provedení veřejného místního šetření na přelomu ledna a
února za účasti členů KMČ p. Prášila a p. Valihracha, projektanta Ing. Tužína případně dalšího nezávislého



projektanta. Z obyvatel bude primárně pozván pan Řehák, majitel sousedního pozemku, ale mohou se zúčastnit
i ostatní obyvatelé. 
Cílem je vyslechnout názory k již představenému projektu a v případě jiných návrhů, odborně posoudit, zda
mohou být technicky realizovatelné. Následně bude celá problematika veřejně projednána.
František Prášil v souvislosti s návštěvníky hřbitovů na Svatém Kopečku a nezávisle na umístění čtyř
parkovacích míst navrhuje zahájit jednání s ZOO Olomouc a Hřbitovy města Olomouc ve věci bezplatného
parkování návštěvníků hřbitovů na parkovišti u ZOO po dobu jejich návštěvy hřbitova. Kapacita čtyř parkovacích
míst je zcela zanedbatelná, kapacitně nedostatečná a zřízení více míst v lokalitě je nemožné. V souvislosti se
zajížděním některých návštěvníků hřbitovů jsou výsledkem totálně rozježděné trávníky.
Celému okolí hřbitova je potřeba se věnovat koncepčně, citlivě a s ohledem na místní obyvatele.

05.5 "Rybníky a studny"

KMČ se dohodla na svolání místního šetření týkající se:
1) Opravy protékajícího stavidla rybníku (dolního) - Radíkovská ulice.
2) Vyčištění rybníku za hřbitovem - žádost p. Milana Řeháka.
3) Opravy (výměny) betonového krytu studny vedle rybníku (spodního) a zachování stávající pumpy.
Termín místního šetření bude dojednán s Odborem majetkoprávním.
Bude uvedeno v nových požadavcích.
 
KMČ dále odsouhlasila polohopisné a výškopisné zaměření studny "Adamovka" z důvodu objasnění, zda se
studna nachází na pozemku smOl. Předpokládaná cena geodetických prací je 5700,- Kč včetně DPH.
Usnesení:

KMČ souhlasí s geodetickým zaměřením studny "Adamovka" dle cenové nabídky v hodnotě cca. 5700,- Kč.
Bude hrazeno z rozpočtu "Služby".

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.6 Svatokopecká ročenka a noviny

Na přípravě Svatokopecké ročenky 2022 se bude podílet redakční rada ve složení František Prášil, Jana
Krejčová, Marta Čapková a Hana Prekop Dvorská. Obsahovou přípravu zajistí pí Jana Krejčová ve spoupráci s
p. Prášilem, pí. Čapkovou a pí. Prekop Dvorskou. Kapitolu k činnosti komise zpracuje p. Krejčí. Předběžný
termín tisku je květen 2023.
Komise podpořila další vydávání Svatokopeckých novin, a to ve stávající podobě, tj. čtyři čísla ročně v rozsahu 4
stran A4 v ČB podobě, jež zajistí redakční rada ve složení Michal Krejčí a Jana Krejčová. Před každým vydáním
Sv. novin obdrží členové komise jejich pracovní koncept k odsouhlasení.
Do příští schůze:
p. Krejčová zajistí kalkulaci na Svatokopeckou ročenku a Svatokopecké noviny.
p. Prášil odešle výzvu k zasílání příspěvků do ročenky a žádost o přidělení ISBN.
 

05.7 Stanoviště tříděného odpadu - Holubova

Mgr. Michal Krejčí navrhuje prověřit možnost umístění stanoviště tříděného odpadu v ulici Holubova v lokalitě
před restaurací U Kameňa. Současně žádá o informaci o postupu při přípravě realizace stanoviště tříděného
odpadu v lokalitě parkoviště ZOO-Darwinova.
Bude uvedeno v nových požadavcích.
Dotaz bude směřován na Omzoh a TSMO.

05.8 Různé

Poškozené podpěry stromů - p. Petr Pudil upozornil na poškozené podpěry stromů (lípy) na ulici Dvorského.
Stromy se nacházejí na pozemku ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Požadavek na
opravu bude přeposlán na Úzsvm.
Vyježděné koleje - zastávky MHD ZOO - KMČ žádala v minulém roce o opravu vyježděných kolejí na
zastávkách "Konečná ZOO" a "ZOO směr Olomouc. Dle sdělení Odboru dopravy je nutno žádost směrovat na
Správu silnic Olomouckého kraje. Žádost bude zaslána na SsOk.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Komise se nevyjadřovala k žádným žádostem.

07 Nové požadavky



1 Požadavek na svolání místního šetření - "Rybníky a studny"

KMČ se dohodla na svolání místního šetření týkající se:  
1) Opravy protékajícího stavidla
rybníku (dolního) - Radíkovská ulice.  
2) Vyčištění rybníku za hřbitovem - žádost p. Milana Řeháka.  
3) Opravy (výměny) betonového krytu studny vedle rybníku (spodního) a zachování stávající pumpy.  
Termín místního šetření bude dojednán s Odborem majetkoprávním.

KMČ dále odsouhlasila polohopisné a výškopisné zaměření studny "Adamovka" z důvodu objasnění, zda se
studna nachází na pozemku smOl. Předpokládaná cena geodetických prací je 5700,- Kč včetně DPH.  

Usnesení KMČ souhlasí s geodetickým zaměřením studny "Adamovka" dle cenové nabídky v hodnotě cca.
5700,- Kč. Bude hrazeno z rozpočtu "Služby". 
 
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

2 Stanoviště tříděného odpadu - Holubova

Mgr. Michal Krejčí navrhuje prověřit možnost umístění stanoviště tříděného odpadu v ulici Holubova v lokalitě
před restaurací U Kameňa. 
Současně žádá o informaci o postupu při přípravě realizace stanoviště tříděného odpadu v lokalitě parkoviště
ZOO-Darwinova.
Dotaz bude směřován na Omzoh a TSMO.

08 Obecné informace

08.1 Jubilanti v roce 2023

Jubilanti v roce 2023 - i v letošnim roce budou členové KMČ Svatý Kopeček navštěvovat jubilanty. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 1 / 2023

Datum schválení zápisu: 24. 01. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
František Prášil

Zapsal/a:
František Prášil

Ověřil/a:
Ing. Stanislav Černý


