
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC – HOLICE 
ze dne 1. června 2016  

 
Zahájení:  

Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc – Holice svolanou na den 1.6.2016 

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, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Antonín 

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

Věra Zapletalová, Ing. Ludmila Linhartová, František Ryšánek. 

Nepřítomni: Jiří Fuciman a Mgr. Tomáš Trunečka. 

Hosté (bez tit.): p. Štěpánek - Městská policie (MPO) 

      pí. Macáková, p. Faksa 

 

Program schůze: 

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

případnou došlou poštu a podklady k projednání. 

 

Kontrola zápisu z minulé schůze:  

Bez připomínek. 
 
Městská policie:  

 KMČ požádá písemně o návrh řešení zajištění bezpečnosti chodců v pracovní 

dny v době od 7:30 do  8:00  v ulici Přemysla Oráče v úseku chybějící části 
chodníku z důvodu cesty dětí do školy z východní části Holice. 

 KMČ žádá o preventivní kontrolu veřejného hřiště v areálu ZŠ během provozu 
v pracovní dny mezi 15:00 až 20:00, víkendy a svátky mezi 9:00 až 20:00. 

 KMČ žádá kontrolu okolí břehu Hamerského náhonu s přístupem z ul. Přemysla 

Oráče, dále v ul. Jaselská směrem k vlečce za kontejnery na tříděný odpad a 

odtud vlevo směrem k nadjezdu nad železniční vlečkou – schází se zde 

nezletilá mládež v odpoledních a večerních hodinách zvláště v pátek a o 
víkendech. 

 KMČ žádá kontrolu průchodu přes Holický statek. 

 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 žádá o měření rychlosti vozidel na návsi Svobody a v ulici U Cukrovaru. 

 KMČ upozorňuje na nově umístěnou dopravní značku B2 zákaz vjezdu 

všech vozidel s dodatkovou tabulkou pro jízdu cyklistů v obou směrech 

přes most u mlýna z ul. Sladkovského směrem na náves Svobody a 

žádá o kontrolu dodržování. 



 

 KMČ žádá o kontrolu zón pro volný pohyb psů na území městské části v 

průběhu dne a ve večerních hodinách, zejména v ulici Na Krejnici, a také 

kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části Holice. 

 

Policie ČR:  

 KMČ žádá zástupce PČR o účast na pravidelných jednáních KMČ. 

 KMČ trvá na pravidelném měření rychlosti vozidel v ulici Hamerská a v ul. 

Keplerova u hřbitova a v části u nového mostku – křižovatka s ulicí 
Průmyslovou. 

 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: 

 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Předmětné 

pozemky se nacházejí při ulici Partyzánská, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc. Paní Kateřina Švachová žádá o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná 

půda o výměře 517 m2 a části pozemku parc. č. 779/18 orná půda o výměře 

200 m2 za účelem rozšíření zázemí rodinného domu a paní Alenka Pospíšilová 

žádá o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná půda o výměře 517 m2 za účelem 

výstavby rodinného domu. 

 SMOl – odbor majetkoprávní – na vědomí – rozhodnutí Rady města Olomouce 

– schválení pachtu pozemku parc. č. 134 ostatní plocha o výměře 41 m2 v k.ú. 

Holice u Olomouce, obec Olomouc za účelem užívání zahrádky, na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. 

 SMOL – odbor vnějších vztahů a informací – objednávka č. OB01213/16/OVVI-

KMC, firma Stanislav Foukal, oprava rozhlasu. 

 SMOL – odbor vnějších vztahů a informací – objednávka č. OB01054/16/OVVI-

KMC, firma Jiří Hofmeister, nasvícení kostela. 

 Rozvrh prací TS v červnu – zveřejněn na www.naseholice.cz 

 

Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti: 

 MmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Předmětné 

pozemky se nacházejí při ulici Partyzánská, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc. Paní Kateřina Švachová žádá o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná 

půda o výměře 517m2 a části pozemku parc. č. 779/18 orná půda o výměře 

200 m2 za účelem rozšíření zázemí rodinného domu. Paní Alenka Pospíšilová 

žádá o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná půda o výměře 517 m2 za účelem 

výstavby rodinného domu – KMČ na základě hlasování 0/9/2 nesouhlasí se 

záměrem žadatelek s odůvodněním možnosti využití plochy pro občanskou 

vybavenost typu dětského hřiště. 

 

Stavební záležitosti 2016: 

 KMČ žádá o upřesnění termínu provedení opravy v ul. Přemysla Oráče. 

 V ul. U Solných mlýnů v rámci rekonstrukce kanalizace je podle sdělené 

informace panem Tomáškem dojednána realizace nového chodníku v 

navazující části na zrekonstruovanou část až po lékárnu. KMČ žádá MMOL o 

vyjádření. Pan Tomášek je za KMČ pověřen dohledem nad plněním stavebních 



 

prací výhradně v souladu s pokyny Ing.Skácela - zástupce MMOl, oddělení 

realizace staveb. 

 Vybudování dětského hřiště v jižní části Holice je zařazeno v seznamu 

schváleném RMO jako lokalita A-9. Stanovisko RNDr. Jakubce, náměstka 

primátora je zveřejněno na www.naseholice.cz. 

 

Různé: 

 Pan Šmída tlumočil sdělení p. Fucimana, člena KMČ (nepřítomen – omluven) o 

navýšení schválené částky z 6.4.2016 určené na výtvarné provedení zastávek 

MHD. Hlasování 1/8/2 – návrh nebyl přijat. KMČ žádá p. Fucimana o vysvětlení 

vzniklého rozdílu na příští schůzi KMČ. 

 KMČ upozorňuje na nebezpečné místo v ul. Keplerova před mostkem směrem 

k Hamerskému náhonu a žádá o návrh řešení zajištění bezpečnosti. 

 KMČ žádá o monitorování provozu v místě vjezdu z obou směrů z ul. Keplerova 

na náves Svobody z důvodu zvýšeného vjezdu kamionů – Ing. Luňáček. 

 KMČ žádá odbor dopravy o vyjádření k požadavku vodorovného značení 

vytvoření parkovacích míst v ul. Krokova na základě posouzení OKR k Žádosti 

o revizi dopravy na území městské části Holice – písemná žádost. 

 KMČ žádá o zvážení vybudování chodníku v části ul. Přemysla Oráče k zajištění 

bezpečnosti chodců v úseku chybějící části chodníku z důvodu cesty dětí do 

školy a všech občanů z východní části Holice, kteří jdou na náves Svobody – 

podobně jako je realizováno vybudování chodníku v Droždíně, chodník vede po 

pravé straně kolem průjezdné komunikace směrem od Bystrovan do 

Samotišek. 

 Paní Zapletalová upozornila na vychýlení nově instalovaného kříže na ul. 

Sladkovského – odbor památkové péče Mgr. Kauerová. 

 Pan Šmída za spolek Moravský labyrint seznámil členy s plánovanou výtvarnou 

akcí řezbářů a přijímá náměty na ztvárnění soch, které budou umístěné v 

Holici. TSMO přislíbily péči o tyto sochy. Akce je podporována MMOL. 

 Pan Šmída za Spolek z Hané seznámil členy se záměrem rozšíření vánočních 

prvků s přispěním občanů a místních firem. 

 Pan Šmída seznámil členy s akcí projektu Moravský labyrint 2.7.2016 - folkový 

festival. 

 Pan Fojtík upozornil na nepořádek na toaletě místního hřbitova. 

 KMČ připravuje seznam míst k obnově veřejné zeleně – podněty lze posílat do 

dne konání příští schůze KMČ v červenci. 

 

 

Oznámení občanům: 

Dne 2.6.2016 byl zrealizován záměr omezit dopravní provoz z ulice Sladkovského do 

ulice Přemysla Oráče (denně tímto směrem projelo přibližně 2.000 vozidel). Došlo k 

osazení dopravní značkou Zákaz vjezdu všech vozidel na ulici Sladkovského pro jízdu 

směrem přes most na náves Svobody. Jedná se o snahu KMČ od roku 2014, oživenou 

podnětem z 2.7.2015, vyjít vstříc občanům, žádajícím zvýšení bezpečnosti při 

průchodu ulicí Přemysla Oráče a při výjezdu z ulice Pode Mlýnem. Apelujeme tímto na 

občany-motoristy, aby nové dopravní značení v zájmu nás všech dodržovali. 

Děkujeme za pochopení. Výše uvedený podnět KMČ k posouzení byl schválen DI 

Policie ČR a MMOl. 

 

Připomínky občanů: 

 Paní Macáková a pan Faksa upozornili na chybějící značku označující zónu pro 

volný pohyb psů v ul. Na Krejnici a požadují zpětné umístění značení. 



 

 Paní Macáková upozornila na černou skládku v prostoru nohejbalového hřiště v 

ul. Na Krejnici a přilehlém okolí venčící zóny a žádá o úklid – Mgr. Swaczyna a 

TSMO. 

 Paní Horská upozornila na černou skládku v ul. Krokova u kontejnerů na 

tříděný odpad – Mgr. Swaczyna informován mailem. 
 
Ukončení: 

Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:25 hodin. Pracovní verzi zápisu obdrželi 

členové schůze k připomínkování a případnému doplnění ve stanovené lhůtě. 

Obdržené připomínky byly zapracovány.  

 

Příští schůze se koná dne 13. července 2016 v 18:00 v salonku Holického statku, 

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

Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice. 

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

