
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE ZE DNE  6. 3. 2013 

 
Zahájení: 

 
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 6.3. 2013 v 18:00 hodin do kanceláře 
detašovaného pracoviště na návsi Svobody č. 41 v Olomouci – Holici zahájil předseda 
KMČ pan Silvestr Tomášek.   

 
Prezence: 

 
Předseda KMČ Holice Silvestr Tomášek, dále byli přítomni: Ing. Mojmír Štěpánek,  Mgr. 
Barbora Jurková, Bohumil Peiker, Mgr. Pavel Hanák, Bc. František Šváb, Mgr. Tomáš 
Trunečka,  Mgr. Jarmila Horská.           

 
Nepřítomna: Ivana Kalodová  
Host: Paní Ludmila Linhartová                                    

 
Kontrola zápisu z minulé schůze: 
Bez připomínek. 

 
Městská policie:  
Přítomen strážník pan Hrdlička                          
KMČ žádá  kontrolu školního hřiště u ZŠ, veřejnost na hřiště nemá volný přístup, pouze 
nájemci, kteří cvičí v tělocvičně ZŠ. 
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku  v čekárnách MHD U Mlýna a na konečné 
zastávce autobusů.            
KMČ žádá kontrolu kolem břehu Hamerského náhonu od ulice Přemysla Oráče, kde 
způsobuje mládež  stále nepořádek na veřejném prostranství.  
KMČ žádá označení opuštěných vraků os. aut v ulici Hamerské a za ulicí Holarovou. 
KMČ žádá kontrolu žáků školy, kteří se před vyučováním shromažďují za prodejnou 
potravin za domem č. 44 na návsi Svobody a za garážemi v ulici Pode Mlýnem.                  

 
Policie ČR: 
         
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici a U Potoka.    

 
Došlá pošta 
 
SMOl odbor životního prostředí – přehled údržby veřejné zeleně v ulici Přerovské u 
Morsevy. 
SMOl odbor majetkoprávní – požadavek Ing. J. Spurného na pronájem pozemků v Holici, 
které jsou ve vlastnictví  města Olomouce jako orná půda. 
SMOl odbor majetkoprávní – pronájem pozemku v ulici Technologické společnosti 
GECO a.s. o výměře 8 m² na zřízení přístupu k budově s č. p. 783, která je ve vlastnictví 
firmy. 
SMOl odbor majetkoprávní – žádost k odprodeji 217 m² z pozemku parc. č. 1882/5  trvalý 
travní porost v k. ú. Holice u Olomouce. 
Oznámení o zahájení výstavby V. etapy Kauflandu – vodní dílo a nakládání s vodami. 
          



 
Povolené výkopové práce v Holici. 
Úplná uzavírka ulice Na Dílkách, Ječmínkova, částečně ulice Slunečné v důsledku 
rekonstrukce komunikace uvedených ulic. 
Výkopové práce na ulicích Stará Přerovská, Sladkovského a Holická – pokládka kabelů 
VNk, RVN pro Šantova SMC Develop.                    

 
Odeslaná pošta: 
SMOl odbor dopravy -  žádost o umístění dopravních značek omezujících rychlost a vjezd 
vozidlům nad 3,5 t do ulice Jaselské a Hanácké, kde je velmi špatný povrch vozovky. 
Pan Kameníček, Štěpánov - žádost o úklid stanoviště tříděného odpadu na návsi Svobody 
č. 37 na vlastní pozemek. 
 
Majetkoprávní záležitosti:  
SMOl odb. majetkoprávní – vyjádření KMČ k pronájmu městských pozemků Ing. J. 
Spurnému souhlasíme, ponechat uvedené pozemky v pronájmu  na zemědělskou činnost 
na jeden rok. 
SMOl odb. majetkoprávní - souhlasíme s pronájmem 8 m²  firmě GECO a.s. jako přístup 
do budovy uvedené firmy. 
SMOl odb. majetkoprávní – souhlasíme s prodejem 217 m² za účelem rozšíření arboreta 
ARTFLORA /ul. Hamerská/.          

 
Různé: 
Technické služby města Olomouce  oznamují, že  svoz bioodpadu se uskuteční  již 
pravidelně od 14. března 2013  vždy ve čtvrtek v lichých týdnech.   
SBĚROVÁ  SOBOTA se uskuteční 13. dubna na známých stanovištích v Holici. 

 
Připomínky občanů: 
Nájezd do ulice Staškovy z ulice Hamerské má po zimě poškozenou vozovku /díry/. 

      Žádost přijetí vyhlášky města, která by řešila zákaz vylepování plakátů na odp. koše, 
      rozvaděče elektřiny, plynu, čekárny MHD, ploty a jiné veřejné plochy, které k tomuto 
       účely rozhodně neslouží v rámci celého města, nejen v Holici. 
      Řešení parkování aut v ulici Staškova a U Hřiště spojené s činností fotbalového hřiště 
      HFK Olomouc. 
      Omezení průjezdu nákladních aut nad 3,5 t návsí Svobody – zajistit omezující dopravní 
      značení. 

Náves Svobody jednosměrná silnice je přeplněná parkujícími auty nájemníků domů č. 33 
a 37, tento stav komplikuje zásobování obchodů a parkování pro uživatele služeb pošty a 
detašovaného pracoviště magistrátu města v Holici.  

 
Příští schůze se koná  3. 4. 2013 v 18:00 hodin 

 
Schválil:  Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4    
Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 


