
 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Olomouc - Holice 
ZE DNE  4. 2. 2015 

 

Zahájení: 

 

Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 4. 2. 2015 v 18:00 hodin do kanceláře 

detašovaného pracoviště na návsi Svobody č. 41 v Olomouci – Holici zahájil Silvestr Tomášek, 

předseda komise.  

 

Prezence: 

 

 Přítomni:  Silvestr Tomášek, Mgr. Pavel Hanák, Ing. Ludmila Linhartová, Bohumil Peiker, Bc. 

František Šváb, Ing. Mojmír Štěpánek, Ivana Kalodová, Karel Kozík, Mgr.Tomáš Trunečka, 

Mgr. Jarmila Horská. 

Nepřítomna: Mgr. Barbora Jurková 

 

Hosté: pan Ing. František Mikeš člen zastupitelstva, strážník pan Vychodil MP Olomouc 

 

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

v nočních hodinách, kde dospívající mládež pálí plasty v ohništi poblíž uvedeného dětského 

hřiště. 

KMČ žádá kontrolu v ulici Jaselské, kde je často porušována vyhláška města Olomouce o 

konzumaci alkoholu na veřejném prostranství. 

KMČ žádá kontrolu v ulici Na Zábraní poblíž Hamerského náhonu, kde se schází mládež 

v podvečerních hodinách a dělá nepořádek na veřejném prostranství. 

KMČ žádá umístění kamery na zastávku MHD U Mlýna, čekárna je stále poškozována 

sprejováním, rytím do omítky, nepořádkem, lámáním lavičky v čekárně, rozbíjením 

odpadkového koše,  který je součástí označníku zastávky MHD. 

 

Policie ČR: 

         

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

 

Došlá pošta: 

 

SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska KMČ k prodeji pozemku č. parc. 

364/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m² v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce, jedná se o pozemek pod garáží v ulici U Cukrovaru. 



 

 

SMOl odbor majetkoprávní – stanovisko odboru k znečišťování Hamerského náhonu v prosinci 

2014. 

 

Přehled výkopových prací a záboru veřejného prostranství v Holici: 

    

Odeslaná pošta: 

 

SMOl odbor dopravy – požadavek KMČ na umístění dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel nad 

3,5 tuny do ulice Staškova z ulice Hamerské, důvodem je zvýšená doprava do nově založené 

firmy prodeje stavebnin, povrch vozovky/Staškova/ není způsobilý na takovou dopravní zátěž.  

 

Majetkoprávní záležitosti: 

 

SMOl odbor majetkoprávní – KMČ souhlasí s prodejem  pozemku parc. č. 364/4  o velikosti 22 

m²  zapsaném v k. ú. Holice u  Olomouce majiteli stavby /garáže/ v ulici U Cukrovaru.  

 

Rada města Olomouce –  KMČ apeluje na členy rady města na zpracování  projektové 

dokumentace na lávku pro pěší a cyklisty, která má vést přes železniční koridor Ostrava – 

Olomouc, aby byla přednostně zařazena do plánu“Zpracování projektových dokumentací 

v roce 2015“, protože na páteřní žel. trati ČR se právě provádí rekonstrukce a je zde omezený 

provoz na 2 roky. Lávka a následná cyklostezka /přes městské pozemky/ propojí Holici 

s Novými Sady a centrem města. Z Holice nyní žádná bezpečná cesta pro cyklisty neexistuje. 

 

Rada města Olomouce – KMČ nesouhlasí s drobnými opravami mostku přes Hamerský 

náhon, /Sladkovského – náves Svobody/,  které neřeší nosnost, žádáme vypracování projektu 

na nový most, který vyřeší potřebnou nosnost mostu, aby doprava v ulici Přemysla Oráče 

mohla být zcela vyloučená a zůstane tato ulice jen jako chodník pro pěší, neboť ulice je tak 

úzká, že chybějící chodník nelze vybudovat. 

Současná omezená nosnost mostku nutí řidiče jezdit právě touto nevyhovující ulicí. 

 

Rada města Olomouce – KMČ žádá již 8 roků vybudování chodníku v části ulice Hamerské. 

 

Různé: 

 

náves Svobody č. 46  -  instalován nový kontejner na sběr textilu, bot a  hraček. 

Dne 12. února 2015 bude proveden svoz biodpadu z Holice. 

Dne 12. března 2015 bude proveden svoz bioodpadu z Holice. 

Dále již bude pokračovat pravidelný svoz biodpadu ve 14 denním cyklu do konce roku 

2015 vždy ve čtvrtek v lichém týdnu. 

 

Poplatky za svoz domovního komunálního odpadu a z chovu psů je možné v hotovosti 

zaplatit na detašovaném pracovišti MmOl v Holici, náves Svobody 41 v úředních 

hodinách od 2. února 2015 do 26. května 2015. 

Děti narozené v roce 2015  a občané narozeni v roce 1935 a dříve jsou od poplatku 

osvobozeni.  

 

Připomínky občanů:  
 

Nebezpečný je dopravní provoz v Keplerově ulici, chybí přechod pro chodce. 



 

 

Kritika špatného úklidu veřejných prostranství v Holici, který provádí TSMOl, žádáme 

ustanovení stálého pracovníka na úklid v Holici. 

Požadavek občanů na obnovení nočních autobusových spojů do Holice alespoň o víkendech. 

TSmOl nepravidelně provádějí vysypávání 2 nově  instalovaných odpadkových košů v ulici U 

Cukrovaru. 

 

Příští schůze se koná  4. 3.  2015 v 18:00 hodin. 

Schválil:  Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4    

Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


