
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC - HOLICE 
ze dne 2. července 2015 

 
Zahájení:  

Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 2.7.2015 

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 (bez tit.):  

Přítomni: František Šváb, Jarmila Horská, Pavel Hanák, Miloslav Šmída, Tomáš 

Fojtík, František Ryšánek, Antonín Jakubec, Věra Zapletalová, Ludmila Linhartová a 

Jiří Fuciman 

Nepřítomni: Silvestr Tomášek, Tomáš Trunečka, Jaroslav Frank 

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

p.Vymlátil, p.Kučera, p.Baleka – SDH Holice 

p.Kořínek, p.Snášel, p.Zdráhala, Ing.Štůla, p.Mikeš, pí.Jurková  

 

Kontrola zápisu z minulé schůze:  

Bez připomínek. 

Městská policie:  

 KMČ žádá každodenní kontrolu dětského hřiště u Základní školy na návsi 

Svobody v období prázdnin v době 9:00 – 20:30. 

 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. 

 KMČ žádá kontrolu čekáren MHD U Mlýna a konečné zastávky, dále parčíku 

poblíž konečné zastávky na návsi Svobody, zvláště v nočních hodinách. 

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 červenec. 

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

pozemní komunikaci II/570, ul.Keplerova ve dnech 30.7. – 5.12.2015. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých 

věcí ve vlastnictví SMOl – část. par. č. 1781 ostatní plocha o výměře 824m2 a 

parc. č. 1782 zahrada o výměře 335m2, vše v k.ú Holice u Olomouce, Obec 

Olomouc. 

Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti: 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých 

věcí ve vlastnictví SMOl – část. par. č. 1781 ostatní plocha o výměře 824m2 a 

parc. č. 1782 zahrada o výměře 335m2, vše v k.ú Holice u Olomouce, Obec 

Olomouc – KMČ o žádosti hlasovala a vydává souhlasné stanovisko. 

Stavební záležitosti 2015: 

 Předseda KMČ obdržel zápis z jednání ve věci „Silnice III/4436 Olomouc, ulice 

Hamerská“ včetně návrhů variant řešení a seznámil s ním členy KMČ. 

V případě rozhodnutí o variantním řešení se KMČ na základě hlasování přiklání 

k realizační variantě č.2 – s chodníky po obou stranách úseku. 



 Oprava povrchu komunikace ulice Partyzánská - napojení na ulici Keplerovu – 
KMČ zasílá požadavek TSMOl na opravu vyhnutého sloupku. 

 Chodník v ulici U cukrovaru č. 18 – 20 spojovací chodník – provedeno, 

předáno k užívání. 

 Částečné předláždění chodníku ulice Přerovská, zastávka MHD U Pekárny - 

provedeno, předáno k užívání. 

Různé: 

 SDH informovalo KMČ o své činnosti a plánovaných akcích roku 2015. 

Dohodnuto prohloubení vzájemné spolupráce. 

 Vedoucí oddělení KMČ a DP je od 1.7.2015 paní Bc.Daniela Horňáková. 

 Hlášení místního rozhlasu bude probíhat jednou týdně v pravidelném termínu 

čtvrtek v 18:00. V případě naléhavých hlášení mimo tento termín dle 

nutnosti. 

 KMČ byla požádána o řešení omezení hlučných zahradních prací vlastníků 

soukromých pozemků. KMČ nebude zasahovat do řešení sousedských vztahů. 

 Předseda komise seznámil členy s nastavením mechanismu kontroly výdajů 

finančních prostředků v rámci KMČ. 

 Předseda komise sdělil, že před každou schůzí obdrží členové program schůze 

a projednávané body. 

 Předseda komise sdělil návrh komunikačního toku předávání informací v rámci 

KMČ. Člen komise jednající jménem KMČ má za povinnost informovat všechny 

členy KMČ neprodleně. 

 KMČ byl předložen návrh uspořádání výtvarné soutěže. Komise se tímto 

návrhem bude dále zabývat a zjišťovat možnosti realizace. 

Připomínky občanů: 

 KMČ se seznámila s požadavkem občanů na vybudování kanalizace a úpravu 

povrchu vozovky ulice U Pekárny. 

 KMČ se seznámila s požadavkem na řešení a vybudování kanalizace v ulici u 

Solných mlýnů. Stav zpracování projektové dokumentace bude prověřen. 

 KMČ se seznámila s požadavkem na řešení dopravní situace v části Nový 

Dvůr. 

 KMČ se seznámila s návrhem a jednala o předloženém návrhu Ing. Mikeše na 

úpravu a změnu dopravního značení křižovatky ulic Sladkovského a Pode 

Mlýnem a křižovatky ulice Přemysla Oráče a návsi Svobody. Na základě 

předložených podkladů následně nezískal návrh v předloženém znění 

většinovou podporu. Komise nevydala zatím další stanovisko, protože je 

potřeba upřesnit některé související okolnosti. 

 Paní Mgr.Horská seznámila KMČ s požadavkem rodičů na vybudování 

dětského veřejného hřiště pro ulice Ječmínkova, Slunečná, Partyzánská, Na 

Zábraní a Keplerova. 

 KMČ se seznámila s požadavkem občanů z ulice Emy Destinové na úpravu 

povrchu vozovky recyklátem v této ulici. 

 KMČ se seznámila s požadavkem občanů na řešení nedostatečné  kanalizace 

v ulici Přerovská 8. 

 

Příští schůze se koná dne 26. srpna 2015 v 18:00 v salonku Holického statku, 

Náves Svobody 14. Případná změna termínu jednání KMČ bude vždy uvedena na 

stránkách komise městské části na  www.olomouc.eu. 

 

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

http://www.olomouc.eu/

