
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE ZE DNE  2. 10. 2013 

 

Zahájení: 

 

Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 2. 10. 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. Ludmila Linhartová, 

Mgr. Tomáš Trunečka, Bohumil Peiker,  Bc. František Šváb, Ing. Mojmír Štěpánek, 

Mgr. Barbora  Jurková, Mgr. Pavel Hanák, Mgr. Jarmila Horská. 

Nepřítomna:   Ivana Kalodová 

 

Kontrola zápisu z minulé schůze: 

Bez připomínek 

 

Městská policie:  

 

Přítomni strážníci pan Šoupal, pan  Vychodil. 

KMČ žádá instalaci kamerového systému na stanoviště tř. odpadu v ulici Hamerské, 

kde dochází velmi často k zakládání černých skládek na veřejném prostranství.          

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 průběžnou kontrolu veřejného dětského hřiště v ulici U Cukrovaru za MŠ, 

zvláště ve večerních hodinách.                  

 

Policie ČR: 

         

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

Destinové.   

 

Došlá pošta:  
 

SMOl odbor majetkoprávní – prodej  parcely č. 313/2 ostatní plocha o výměře  434 m² 

v  k. ú. Holice u Olomouce.  

SMOl odbor majetkoprávní – prodej  parcely č. 1105/2 zast. plocha 26 m² v  k. ú. 

Holice u Olomouce. 

SMOl odbor majetkoprávní – pronájem parcel č. 1920/3 -18 m², č. 1920/7 - 105 m², 

č.1920/10 - 28 m², č. 1920/11 - 16 m², č. 1933 - 50 m², č. 635 - 53 m², vše v  k. ú. 

Holice u Olomouce. 

Dále uzavření darovací smlouvy na parcely č. 1920/3 - 17 m², č. 1920/7 - 17 m², č. 

1920/10 - 21 m², č. 1929/11 – 6 m²,  č. 635 - 35 m², vše v  k.ú. Holice u Olomouce. 

Jedná se o pozemky kolem mostku v ulici Keplerova, který plánuje SSOK opravovat. 

      SMOl odbor životního prostředí - stanovisko KMČ na zrušení nebo přemístění  

      stanoviště na tř. odpad v ulici Hamerské x Staškova.       



    Emailová zpráva - požadavek na umístění dopravní značky omezující rychlost na 30 

    km/hod na nájezd na mostek z ulice Sladkovského na náves Svobody, řidiči vyjíždějící 

    do kopce z boční  ulice Pode Mlýnem mají velmi špatný výhled zleva na auta jedoucí 

    na náves přes jmenovaný mostek.  

 

Povolené výkopové práce a zábor veřejného prostranství v Holici  

      

Odeslaná pošta: 

SMOl odbor dopravy  - požadavek na osazení dopravní značky omezující rychlost při 

nájezdu vozidel na mostek u mlýna z ulice Sladkovského na náves Svobody. 

SMOl odbor životního prostředí – nesouhlasíme s rušením stanoviště tř odpadu v ul. 

Hamerská x Staškova, požadujeme důslednou kontrolu a úklid TS, dále MP žádáme o 

instalaci kamery, abychom zjistili viníky, kteří soustavně zakládají černou skládku na 

tomto stanovišti. 

 

 

Majetkoprávní záležitosti: 

  

SMOl odbor majetkoprávní – KMČ souhlasí s prodejem  parc. č. 313/2 o výměře  

434 m² v  k. ú. Holice u Olomouce. 

SMOl odbor majetkoprávní – KMČ souhlasí s prodejem parcely č. 1105/2 o výměře  

26 m² v k. ú. Holice u Olomouce. 

SMOl odbor majetkoprávní - KMČ nesouhlasí ani s darováním ani s pronájmem výše 

jmenovaných pozemků ve prospěch /SSOK/ Správy silnic Olomouckého kraje, 

důvody projednáme osobně na magistrátu, opravený mostek v  Keplerově ulici by 

zhoršil  bezpečnost občanů zvýšenou dopravou přes ulici Keplerova  projíždějícími 

těžkými nákladními vozidly. 

SMOl  pan náměstek Ing. Ivo Vlach – KMČ  žádá o nové posouzení našeho 

požadavku na novou trasu MHD autobusu č. 19 vedenou přes střed města ulicí tř. 

Svobody na Tabulový vrch, stejnou trasou jsme již jezdili touto linkou  před několika 

lety. 

       

 

Různé: 

 

Návrh  spolupráce  KMČ se Sborem dobrovolných hasičů v Ol. - Holici na 

přípravách oslavy 130. výročí trvání spolku, která se bude konat v červnu 2014 

v Holici. 

 

 

Připomínky občanů:  
 

Propadlá, nefunkční kanalizace v ulici Přerovské způsobuje znečišťování studní 

obyvatelům této ulice, studny jsou zdrojem pitné vody pro domácnosti./Veolia 

Olomouc/           

 

Příští schůze se koná  6. 11. 2013 v 18:00 hodin. 

 

Schválil:  Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4    

Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 


