
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE ZE DNE  3. 4. 2013 

 

Zahájení: 

 

Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 3. 4. 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,   

Ivana Kalodová, Bohumil Peiker, Mgr. Pavel Hanák, Bc. František Šváb,  Mgr. Jarmila 

Horská.           

 

Nepřítomna: Mgr.Barbora Jurková, Mgr. Tomáš Trunečka. 

 

Hosté: paní Jitka Škrachová, pan Dušan Kreml, pan Jan Kauer, pan Jaroslav Pírek 

zástupci vlastníků bytů v ulici Ječmínkova  č. 2 a č. 4. 

 

Kontrola zápisu z minulé schůze: 

Bez připomínek. 

 

Městská policie:  

Přítomen strážník pan Šoupal                          

KMČ žádá  kontrolu školního hřiště u ZŠ, protože od 1. 4. 2013 začalo šk. hřiště plnit 

funkci veřejně přístupného sportovního areálu, pod dohledem správců tohoto zařízení. 

KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku  v čekárnách MHD U Mlýna a na konečné 

zastávce autobusů, zvláště v nočních hodinách.            

KMČ žádá kontrolu kolem břehu Hamerského náhonu od ulice Přemysla Oráče, kde 

způsobuje mládež  stále nepořádek na veřejném prostranství.  

KMČ žádá označení opuštěného vraku osobního auta, které stojí na parkovišti U 

Cukrovaru poblíž domu č. 10.                  

 

Policie ČR: 

         

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

 

Došlá pošta 

 

 

SMOl odbor majetkoprávní – požadavek INZERTNÍ AGENTURY PROFIT s.r.o. na 

prodloužení nájemní smlouvy k užívání plakátovacích ploch v ulici Hamerské a 

Keplerova. 

SMOl odbor majetkoprávní – žádost k odprodeji 98 m² z části pozemku parc. č. 1940  

zapsáno v k. ú. Holice u Olomouce. 

Oznámení o zahájení výstavby V. etapy Kauflandu – vodní dílo a nakládání s vodami. 

VISSO s. r.o. projekt kanalizační přípojky v ulici U Solných mlýnů. 

Zápis z členské schůze SVD Ječmínkova 552/2 konané dne 28. 3. 2013. 

          



 

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, Přerovská, Brunclíkova, Krokova, 

Sladkovského a Holická – pokládka kabelů VNk, RVN pro Šantova SMC Develop. 

Výkopové práce v ulici U cukrovaru 2, - havárie vodovodního řádu. 

Zábor veřejného prostranství – chodník v ulici U Solných mlýnů 18, oprava RD. 

                    

 

Odeslaná pošta: 
JUDr. Martin Major, náměstek primátora – zamítavé stanovisko KMČ k návrhu 

majetkoprávního odboru k bourání oplocení předzahrádky před domem na návsi Svobody  

č. 57. 

 

Majetkoprávní záležitosti:  
SMOl odb. majetkoprávní – vyjádření KMČ k pronájmu firmě PROFIT  plakátovacích 

plochy v ulici Hamerské a Keplerova - souhlasíme  s pronájmem do roku 2023. 

SMOl odb. majetkoprávní – nesouhlasíme s prodejem 98 m²z parc. č. 1940 zapsané v k. ú. 

Holice u Olomouce za účelem rozšíření zahrádky manželům Snášelovým, přilehlé 

komunikaci by v budoucnu chybělo místo na vybudování inženýrských sítí, chodníku, 

odstavné plochy apod. 

           

 

Různé: 

Technické služby města Olomouce  oznamují, že  svoz bioodpadu již pravidelně 

probíhá  vždy ve čtvrtek v lichých týdnech.  

  

SBĚROVÁ  SOBOTA se uskuteční 13. dubna na známých stanovištích v Holici. 

U Cukrovaru / u kotelny/, na parkovišti před bývalou sokolovnou, od 8:00 – 13:00 

hodin. Letos se uskuteční jen jarní termíny sběrových sobot. 

 

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.       

      Omezení průjezdu nákladních aut nad 3,5 t návsí Svobody – zajistit omezující dopravní 

      značení. 

      Provedení prořezání břízy, která prorůstá do lampy veřejného osvětlení u spojovacího                     

      chodníku mezi ulicí Slunečnou a Ječmínkovou. 

      Návrh řešení problému s parkováním osobních aut v ulici Ječmínkova. 

      Požadavek na vybudování zpevněné plochy na kontejnery netříděného odpadu pro domy 

      č. 2 a č. 4 v ulici Ječmínkova.      

 

Příští schůze se koná  15. 5. 2013 v 18:00 hodin 

 

Schválil:  Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4    

Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 

 



 

 
 


