
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 6.10.2010 

 
 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 06.10.2010 v kanceláři 
detašovaného pracoviště Holice. 

 
 

2.Prezence 
 
Předseda Tomášek zahájil schůzi  za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly, J. Dostála,         
Ing.Štěpánka, I. Kalodové, Mgr. Horské , J. Kameného  a  H. Šiškové.  
Hosté:              2 příslušníci Městské policie 
Nepřítomni:     Mgr. Glacner 
   
 
3. Kontrola zápisu z minulé schůze 
            
- Doplnění o dodatečné povolení rozkopávky u domu Náves Svobody 37. 
- Oprava odvodu dešťové vody v ul. Na zábraní u domu pí Hausnerové není v pořádku – 

voda neodtéká, vrací se zpět k domu. 
- Dodatečně nahlášena  oprava chodníku u potravin (Náves Svobody) 

 
 
4.Městská policie  
             MP byla upozorněna na problémy, které se na území Holice vyskytují a byla opětovně 
žádána o přísnější kontrolu. 
 

 
5. Došlá pošta: 

 
               
Na vědomí: 
- Dopis odboru koncepce a rozvoje MMOl-oznámení k veřejnému nahlédnutí do návrhu 

změn územního plánu sídelního útvaru Olomouce ve dnech 4.10 až 3.11.2010. 
Veřejné projednání návrhu se uskuteční 3.11.2010 v 15:30 na MMOl, Hynaisova 10. 

- Oprava ul. Emy Destinnové – požadavek byl zařazen do plánu oprav roku 2011. 
- Nátěr laviček na Návsi Svobody bude zařazen do harmonogramu prací TSMO – středisko 

zeleně. 
- Přemístění lavečky na ul. Slunečná za domem č.5 je zařazeno do harmonogramu prací 

TSMO – středisko zeleně – instalace bude provedena nejpozději do konce března 2011. 
- Rozhodnutí o záboru komunikace na ul. Na krejnici č.3 a na ul. Jaselská č.23. 
- Dohoda o povolení užívání veřejných prostranství, ul. Holarova a Náves Svobody 3 

(ASOPOL)  
- Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání pro 

stavebníka HSS stavební servis s.r.o. (parc. č.  64/0, 680/0, 1937/0.1939/1,643/15) 



- Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání pro 
stavebníka DRAŽBY. net, s.r.o. (na parc. č. 779/3, 1935/0) pro výstavbu rodinných 
domků na ul. Partyzánská. 

-  
KM Č Holice schvaluje: 
- Prodej části parcely č. 99/1-160m2 
- Prodej části parcely č. 1940-107m2 a části parc. č. 1938-45m2 
- Prodej části parcely č. 1929/1-25m2 
- Pronájem části parcely. Č.1918/4-1,5 m2 
 
 
 
6.Různé: 
 
-Sečení trávy: 
 

KMČ projednala opětovné připomínky k prováděné seči na území Holice. Plochy, které 
seče fa Víťazka jsou bez problému, sečení je prováděno poctivě. Posečená tráva je 
okamžitě uklizena. Toto se ovšem nedá říci o firmě, která provádí sečení ostatních ploch. 
Je to zdůvodňováno tím, že se nedá leckde vjet sekačkou a požadovat posečení 
„problematických ploch“ křovinořezem je opravdu nad lidské síly. Navíc v dnešní době, 
kdy peníze jsou také problém, proč je sečení trávy zadáváno firmě, která je mimo 
Olomouc a musí se jí platit náklady na dopravu.  Žádáme proto znovu a důrazně, aby 
sečení trávy na území celé Holice bylo zadáno firmě Víťazka a pro úplnost sdělujeme, že 
je to firma se sídlem v Holici, které se nemusí platit doprava a komunikace s ní je 
opravdu velmi dobrá. Práce, kterou odvádí je vynikající. 
 

- Odstranění lavečky na zastávce MHD na Návsi Svobody před domem č.8.  Žádost paní 
Valouchové. KMČ souhlasí s výsadbou na vlastní náklady. Ovšem s výsadbou živého 
plotu nesouhlasíme - je zbytečný. S odstraněním lavečky na autobusové zastávce 
nesouhlasíme.  
 

- Správa o stavu budování „Holického lesa“ 
- Blikající osvětlení přechodu z Návsi Svobody do ul. Partyzánská je mimo provoz, spínací 

skříňka byla ukradena, oprava bude provedena. 
- Ul. Na zábraní - nová výstavba, KMČ souhlasí s návrhem stavebního odboru – 

pokračování ul. Na zábraní. 
- KMČ zaslala dopis náměstku primátora Ščudlíkovi. KMČ požaduje posílení MHD do 

Holice ve večerních hodinách. Po 20 hodině jsou mezi jednotlivými spoji velké mezery. 
- Připomínka – ul. U potoka jsou některé vrby v havarijním stavu. Je nutné je ošetřit nebo 

úplně vykácet. 
- Požadavek na zabudování nové lampy v ul. U Cukrovaru 
 
- SBĚROVÁ SOBOTA:   23.10.2010 
 
 
7.  Příští schůze se koná 03.11.2010 v 18:00 hodin 
 
Schválil:  S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala:   H. Šišková 


