
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC – HOLICE 
ze dne 2. prosince 2015 

 
Zahájení:  

Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 

2.12.2015 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, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Jaroslav Frank, Věra Zapletalová, Ing. 

Ludmila Linhartová, Jiří Fuciman, František Ryšánek a Antonín Jakubec 

Nepřítomni: Mgr. Tomáš Trunečka (omluven) 

Hosté: p. Vychodil - Městská policie (MPO) 

 pí. Kalodová – Holický les 

 

Program schůze: 

Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem schůze a obdrželi 

došlou poštu a podklady k projednání. 

 

Kontrola zápisu z minulé schůze:  

Vznesené připomínky byly zodpovězeny. 

 
Městská policie:  

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

 KMČ žádá častější kontrolu kolem obchodů s potravinami mezi návsí Svobody 

a ulicí U Cukrovaru a v Jaselské ulici, kde dochází k porušování vyhlášky 

města o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství. 

 KMČ upozorňuje na parkování nákladních vozidel v městské části mimo 

vyhrazená místa. Zejména na ul. Na zábraní a na ul. Hamerská/Staškova 

v nočních hodinách. 

 KMČ žádá o kontrolu parkování mimo vyznačená místa v ul. U potoka. 
 MPO informovala o odstranění většiny autovraků z ul. Hanácká. 

Policie ČR:  

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

Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích. 

 

Došlá pošta: 

 Technické služby města Olomouce - plán prací na měsíc prosinec. 

 MmOl – odbor životního prostředí – rozhodnutí veřejnou vyhláškou o 

schválení změny limitů „Kanalizační řád stokové sítě města Olomouce“ 

v ukazatelích dle zvláštních podmínek pro vypouštění odpadních vod u spol. 

OLMA a.s.. Žadatel Moravská vodárenská, a.s.. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska ke koupi, případně 

nájmu pozemku ve vlastnictví paní Evy Štěpničkové Statutárnímu městu 

Olomouc. Pozemek parc.č. 1530 orná půda o výměře 199m2, případně nájem 



pozemku parc.č. 1530 orná půda o výměře 52m2 v k.ú.Holice u Olomouce, 

obec Olomouc. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité 

věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Pozemek parc.č. 1552 orná 

půda o výměře 287m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný 

pozemek se nachází u ul.Hollarova. Pan Meizner žádá o prodej předmětného 

pozemku za účelem sjednocení vlastnictví pozemků v předmětné lokalitě 

(zcelení zahrad). 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Na základě výzvy odboru 

majetkoprávního žádá Zemědělské družstvo Unčovice o pronájem 

předmětných pozemků (z důvodu obsáhlosti k nahlédnutí v kanceláři DP) či 

jejich částí za účelem provozování zemědělské výroby. 

 

Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti: 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska ke koupi, případně 

nájmu pozemku ve vlastnictví paní Evy Štěpničkové Statutárnímu městu 

Olomouc. Pozemek parc.č. 1530 orná půda o výměře 199m2, případně nájem 

pozemku parc.č. 1530 orná půda o výměře 52m2 v k.ú.Holice u Olomouce, 

obec Olomouc. KMČ vydává souhlasné stanovisko. Hlasování 12/0/0. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité 

věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Pozemek parc.č. 1552 orná 

půda o výměře 287m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný 

pozemek se nachází u ul.Hollarova. Pan Meizner žádá o prodej předmětného 

pozemku za účelem sjednocení vlastnictví pozemků v předmětné lokalitě 

(zcelení zahrad). Hlasování 12/0/0. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Na základě výzvy odboru 

majetkoprávního žádá Zemědělské družstvo Unčovice o pronájem 

předmětných pozemků (z důvodu obsáhlosti k nahlédnutí v kanceláři DP) či 

jejich částí za účelem provozování zemědělské výroby. Hlasování nebylo 

uskutečněno z důvodu místní nepříslušnosti této žádosti KMČ Holice. 

 

Stavební záležitosti 2015 - 2016: 

 Návrh pro MMOl/TSMOl na opravy a rekonstrukce z rozpočtu KMČ na rok 2016 

byl podán předsedou KMČ. 

 

Různé: 

 KMČ žádá jednotlivé odbory SMOl a MMOl o sjednocení zasílání 

korespondence mailem a v termínu dostatečném pro projednání v řádné 

lhůtě. 

 KMČ schválila termíny jednání pro rok 2016. Jedná se o termíny 

6.1.,3.2.,2.3.,6.4.,4.5.,1.6.,13.7.,31.8.,7.9.,5.10.,2.11.,7.12.  

Uveřejněny budou včetně případných změn na www.olomouc.eu a 

www.naseholice.cz . 

 KMČ podala návrh k organizaci sběrových sobot v roce 2016. Z nabízených 

variant byl vybrán podzimní termín. KMČ zároveň žádá o zachování počtu 

min. 2 stanovišť. KMČ informuje občany o možnosti využívání sběrových 

dvorů ve správě TSMOl v průběhu celého roku. Bližší informace na 

www.tsmo.cz . 

 Předseda KMČ sděluje, že mimořádné vydání novin městské části „Naše 

Holice“ vyjde v měsíci prosinci. Přehled distribučních míst bude uveřejněn na 

www.naseholice.cz. 

http://www.olomouc.eu/
http://www.naseholice.cz/
http://www.tsmo.cz/
http://www.naseholice.cz/


 KMČ nejednala o anketě na www.naseholice.cz. Žádosti člena KMČ p.Hanáka 

o uvedení do zápisu bylo vyhověno. KMČ nese odpovědnost pouze za 

dokumenty a informace projednané na schůzi KMČ a uveřejněné v rámci 

sekce Samospráva (Zápisy z komise a Informace KMČ) výše uvedených 

webových stránek. Výsledky anket nejsou pro KMČ závazné, mají pouze 

informativní charakter. 

 Členka KMČ paní Zapletalová navrhla předem informovat občany o důležitých 

tématech, která budou na programu jednání KMČ. 

 Paní Kalodová předala členům KMČ pozvánky na akce občanského sdružení 

Holický les pořádané v roce 2016 a přečetla úryvek k zamyšlení. 

 

Připomínky občanů: 

 Členové KMČ byli mailem seznámeni s odvozem Boží muky z ulice 

Sladkovského k renovaci – pan Mgr. Vladimír Zapletal požádá o zachování 

stromů v místě zpětného usazení. 

 

Ukončení: 

Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:00 hodin. Pracovní verzi zápisu obdrželi 

členové schůze k připomínkování a případnému doplnění ve stanovené lhůtě. 

 

Příští schůze se koná dne 6. ledna 2016 v 18:00 v salonku Holického statku, 

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

www.naseholice.cz . Schválil a za zápis zodpovídá: Bc. František Šváb, předseda 

KMČ Olomouc – Holice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komise městské části přeje všem občanům městské části Holice krásné prožití 

svátků vánočních a do nového roku zdraví, štěstí a vše dobré… 

 

         František Šváb, 

předseda KMČ 

 

 

http://www.naseholice.cz/
http://www.olomouc.eu/
http://www.naseholice.cz/

