
 
   ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 

                                            Olomouc - Holice 
ZE DNE  5. 3. 2014 

 
Zahájení: 

 
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 5. 3. 2014 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: Mgr. Pavel Hanák, Mgr. 
Barbora Jurková, Ivana Kalodová, Ing. Ludmila Linhartová, Bohumil Peiker,  Bc. 
František Šváb, Ing. Mojmír Štěpánek, Karel Kozík,  Mgr. Jarmila Horská. 
Nepřítomen:  Mgr. Tomáš Trunečka. 
 
Host: pan Šponar, starosta SDH Holice 
 

 
Kontrola zápisu z minulé schůze: 
Bez připomínek 

 
Městská policie: 
 
KMČ žádá častou kontrolu stanoviště tř. odpadu v ulici Hamerské, v ulici Krokova 
a Sladkovského, kde dochází velmi často k zakládání černých skládek na veřejném 
prostranství u kontejnerů na tř. odpad.          
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 Hamerského náhonu v ulici Přemysla Oráče /ochranné 
pásmo náhonu/, kde mládež dělá nepořádek a působí škody na osobním  majetku 
občanů. 
KMČ žádá průběžnou kontrolu veřejného dětského hřiště v ulici U Cukrovaru za MŠ. 
KMČ žádá kontrolu v ulici Jaselské, kde je často porušována vyhláška města 
Olomouce o konzumaci alkoholu na veřejném prostranství.                        

      Přítomen strážník MP pan Michal Kulvejt 
 

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

 
Došlá pošta:  
 
SMOl odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska  KMČ č. 4 Holice k žádosti ke 
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy po části parcel č. 678/57 a č. 679/15 
zapsáno vše v k. ú. Holice u Olomouce za účelem přístupu na pozemek parc. č. 678/7 
v k. ú. Holice u Olomouce. 



SMOl odbor koncepce a rozvoje – pozvánka na opakované projednání upraveného 
návrhu ÚZEMNÍIHO PLÁNU OLOMOUCE spojené s odborným výkladem projektanta 
se uskuteční dne 3. 4. 2014 v 16:00 hodin ve velkém zasedacím sále MmOl. 
Hynaisova 10. 
FF UP katedra politologie a evropských studií žádá o vyplnění dotazníku členy 
komise, který je zaměřený  na problematiku v Olomouci a jeho městských částí. 
Dotazník je anonymní. 
Herečka Hana Maciuchová přislíbila účast na oslavách založení SDH v Holici na 
20.06.2014.       
     

 
Povolené výkopové práce a zábor veřejného prostranství v Holici: 
 

     Ulice Přerovská u Kauflandu velkoskladu – pokládka plynovodu, povolené výkopové  
     práce v termínu od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014. 
     Ulice U Cukrovaru povolené výkopové práce do konce února 2014. 

      
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 na 30 
km/hod. Problém zatím nedořešen příslušnými orgány města a dopravní policií. 
 
SMOl odbor dopravy – požadavek KMČ na umístění dopravní značky  ZÁKAZ  
ODBOČENÍ  VLEVO  na mostek přes Hamerský náhon pro vozidla přijíždějící 
z ulice Sladkovského, která vjíždí do ulice Přemysla Oráče a takto se vyhýbají 
světelné křižovatce v ulici Brunclíkova. Ulice Přemysla Oráče nemá bezpečný  
/žádný/ chodník a chodci musí kličkovat mezi auty. Problém zatím nedořešen. 
 
Majetkoprávní záležitosti: 
  
SMOl majetkoprávní odbor – KMČ souhlasí se zřízením věcného břemene pro chůzi a 
vjezd  na soukromý pozemek p. č. 678/7  přes pozemky statutárního města Olomouce 
p. č. 678/57 a p. č. 679/15 vše zapsáno v k. ú. Holice u Olomouce za účelem údržby  
vlastního pozemku. 
SMOl odbor životního prostředí - požadavek na kácení 7 lip na návsi Svobody a 
borovic, které rostou ve vjezdu na hřiště HFK Olomouc, Staškova 28. 
SMOl odbor majetkoprávní, odbor investic – požadavek na zpracování projektu na 
výstavbu chodníku v Hamerské ulici, kde chodník stále chybí. Požadováno již několik 
roků.   

 
Různé: 

 
      Dne 11. 2. 2014 se uskutečnilo jednání na odboru dopravy SMOl za účasti člena rady      

města Olomouce Ing. K. Šimši, vedení odboru dopravy a KMČ z Holice ve věci 
úpravy jízdní trasy autobusů MHD obsluhujících Holici. Náš požadavek nemůže být 
splněn z ekonomických důvodů provozovatele. 

    Pan Šponar informoval komisi o přípravách na oslavu 130. výročí založení sboru 
hasičů v Holici, která se uskuteční 20. 6. 2014, Mgr. Tomáš Trunečka a Mgr. Barbora 
Jurková budou spolupracovat za komisi v přípravě těchto oslav. 



      
              

 
Připomínky občanů:  
 
Nebezpečný dopravní provoz v Keplerově ulici, chybí přechod pro chodce v dolní 
části ulice. 
Od 1. ledna 2014 chybí v Holici stálý pracovník na úklid veřejného prostranství, 
veřejné plochy jsou udržované nepravidelně. 
         

 
Příští schůze se koná  2. 4.  2014 v 18:00 hodin. 

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

 
 
 
 


