
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC - HOLICE 
ze dne 3. června 2015 

 
Zahájení:  

Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 3.6.2015 

v 18:00 hodin v prostorách salonku Holického statku, Náves Svobody 14 v Olomouci 

– Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb a přivítal všechny přítomné a 

hosty. 

 

Prezence:  

Přítomni: Bc. František Šváb, Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, Mgr. Pavel 

Hanák, Mgr. Tomáš Trunečka, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Jaroslav Frank, 

František Ryšánek, Antonín Jakubec, Věra Zapletalová, Ing. Ludmila Linhartová a Jiří 

Fuciman 

Hosté: strážník p. M. Kulvejt - Městská policie (MPO) 

p. Miroslav Derco – 1.HFK Olomouc   

  
Kontrola zápisu z minulé schůze:  

Bez připomínek. 

 
Městská policie:  

 KMČ žádá kontrolu dětského hřiště u Základní školy na návsi Svobody v po/pá 

v době 15:00 – 19:00 a v so/ne v době 9:00-19:00. 

 KMČ žádá kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD. 

 KMČ žádá o preventivní dohled dopravy v pracovní dny v době  7:30 - 8:00 

v ulici Přemysla Oráče a přilehlých přechodů ul. Přerovská. 

 KMČ upozorňuje na autovrak na ul.Přerovská (parkoviště před Motorestem 

Česká hospoda). 

 

Policie ČR:  

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

Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky č. 9/ 2011 o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích. 

 

Došlá pošta: 

 Technické služby města Olomouce - plán prací na měsíc červen. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska ke koupi nemovité 

věci do vlastnictví statutárního města Olomouce – část parc. č. 1903/ 110 

orná půda o výměře 433 m2 v k.ú. Holice. Odbor majetkoprávní obdržel 

žádost paní Zuzany Orálkové. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – parc. č. 59/ 2 zastavěná 

plocha a nádvoří v k.ú. Holice. Pan Jaromír Pospíšil a paní Klára Horáková si 

požádali na základě výzvy odboru majetkoprávního o prodej předmětného 

pozemku. 

 SMOl odbor koncepce a rozvoje - vyjádření k přechodné úpravě provozu na 

pozemní komunikaci - II/ 570, ul. Keplerova. 

 SMOl odbor životní prostředí – dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné 

zeleně zábory a výkopové práce (Náves Svobody 39, parc. č. 1929/ 1, 



umístění předzahrádky pro sezónní restaurační provoz, 20 m2) – žadatel 

Miroslava Pimerová, Hanácká 5, Olomouc. 

 SMOl odbor životní prostředí – dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné 

zeleně zábory a výkopové práce (Keplerova 45, parc. č. 1933, umístění 

předzahrádky pro sezónní restaurační provoz, 12 m2) – žadatel Jana 

Škodíková, U Cukrovaru 1, Olomouc. 

 

Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti: 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska ke koupi nemovité 

věci do vlastnictví statutárního města Olomouce – část parc. č. 1903/ 110 

orná půda o výměře 433 m2 v k.ú. Holice. Odbor majetkoprávní obdržel 

žádost paní Zuzany Orálkové – KMČ na základě žádosti předložené SMOl žádá 

o doplnění podkladů a přesného nákresu. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – parc. č. 59/ 2 zastavěná 

plocha a nádvoří v k.ú. Holice. Pan Jaromír Pospíšil a paní Klára Horáková si 

požádali na základě výzvy odboru majetkoprávního o prodej předmětného 

pozemku – KMČ vydává souhlasné stanovisko. 

 

Stavební záležitosti 2015: 

 KMČ požádá MMOl o zpracování koncepční studie revize komplexní dopravní 

problematiky v rámci městské části Holice. Připomínky a náměty k tomuto 

tématu je možno na KMČ zasílat mailem na svabfr@seznam.cz (jako předmět 

zprávy uvést „DOPRAVA“) nebo písemně do hnědé schránky KMČ ve vchodu 

na poštu náves Svobody 41, Olomouc, nejpozději do 30. 6. 2015. 

 KMČ žádá MMOl o upřesnění projektu „Chodníky a křižovatka ul.Hamerská“ – 

požadavek se týká zohlednění zachování odstupu chodníků od jednotlivých 

domů. 

 

Různé: 

 KMČ projednala se zástupcem 1. HFK Olomouc, p. Miroslavem Dercem 

dopravní komplikace spojené s parkováním návštěvníků 1.HFK v ulicích U 

Hřiště a Staškova. 

 KMČ obdržela od společnosti ARRIVA Morava změnu jízdních řádů platnou 

k 14. 6. 2015. 

 KMČ pokračuje v přípravách nových Holických novin a využití nových médií 

pro informovanost občanů. 

 Slavnostní vítání dětí proběhne dne 19.6.2015 v obřadní síni radnice SMOl. 

 4. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce se uskuteční v pátek 19. 

června 2015 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu 

města Olomouce v Hynaisově ulici 10. 

 

Připomínky občanů: 

 KMČ byla upozorněna na nedostatečný počet stanovišť v rámci jarní sběrové 

soboty a požádána o vysvětlení. 

 KMČ  byla upozorněna na neprovedení sečení pozemku parc. č. 1520, ul. 

Přerovská 72. 

 KMČ byla upozorněna na havarijní stav chodníku ul. Přerovská 72. 

 

Příští schůze se koná dne 1. července 2015 v 18:00 v salonku Holického statku, 

Náves Svobody 14. Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu. 

 

Schválil: Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc - Holice 

mailto:svabfr@seznam.cz
http://www.olomouc.eu/

