
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 
OLOMOUC – HOLICE 

ze dne 1. března 2017 
 

Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 1.3.2017 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, Mgr. Pavel 

Hanák, Ing. Tomáš Fojtík, Věra Zapletalová,  Ing. Ludmila Linhartová, Jaroslav Frank, 

František Ryšánek, Antonín Jakubec, Jiří Fuciman. 

Nepřítomni: Mgr. Tomáš Trunečka, Bc. Miloslav Šmída. 

 

Hosté(bez titl.): p. Jaroslav Štůla, p. Stanislav Kovář. 

                           

Program schůze: Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem 

schůze a obdrželi podklady k projednání. 

 

Kontrola zápisu z minulé schůze: Bez připomínek. 
 
Městská policie:  

 KMČ žádá na základě upozornění občanů na zvýšený průjezd ul. Emy 

Destinové o kontrolu dodržování zákazu vjezdu vozidel nad 3,5t do této ulice. 

 KMČ trvá na 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 kontrolu lokalit, kde dochází k porušování vyhlášky města o zákazu 

konzumace alkoholu na veřejném prostranství:  

o obchod č. 42A mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru 

o obchod v ul. Jaselská č. 2 

o kolem stánku na návsi Svobody před domem č. 11 

o dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru č. 14A a č. 18 

 KMČ žádá o kontrolu z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob: 

o v ulicích Partyzánská a Ječmínkova 

o okolí břehu Hamerského náhonu s přístupem z ul. Přemysla Oráče  

o v ul. Jaselská směrem k vlečce za kontejnery na tříděný odpad a odtud 

vlevo směrem k nadjezdu nad železniční vlečkou 

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

 KMČ žádá o kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části  

 KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské. 

části mimo plochy k tomu vyhrazené, zvláště v křižovatce ul. Hamerská a ul. 

Staškova. 

 KMČ žádá o informaci k plánovanému umístění zařízení na měření rychlosti na 

území městské části.  

 

Policie ČR:  

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

Keplerova u hřbitova a v části u křižovatky s ulicí Průmyslovou. 

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

Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích. 



 

 

Došlá pošta: 

 MMOl – odbor životního prostředí – rozhodnutí veřejnou vyhláškou v rámci 

stavby „Olomouc, k.ú. Holice u Olomouce, Parcely Holice – I. etapa – vodní 

díla“ vydává panu Antonínu Kučerkovi povolení k nakládání s povrchovými 

vodami a stavební povolení k provedení stavby zásobování pitnou vodou a 

kanalizace na pozemcích parc.č. 643/1, 64315, parc.č. 656, parc.č. 678/14 až 

20, parc.č. 1937. 

 SMOL – OVVI – objednávka č.OB00259/17/OVVI-KMC, firma Jiří Hofmeister, 

demontáž vánoční výzdoby v Holici. 

 SMOL – OVVI – objednávka č.OB00307/17/OVVI-KMC, firma ANAG, spol.s 

r.o., tisk novin Naše Holice v r. 2017. 

 

Stavební záležitosti: 

 Občané budou informováni o organizaci dopravy před zahájením celkové 

rekonstrukce silnice č. III/4436, ul. Hamerská. 

 Letos proběhnou opravy krajnice v ul. Jaselská a oprava ulice Emy Destinové.  

 Oprava v ul. Hanácká je plánována na rok 2018. 

 

Požadavky KMČ na TSMO: 

 KMČ žádá o úklid sypkého posypu použitého při zimní údržbě chodníků. 

 KMČ žádá kontrolu úklidu v městské části prováděnou přidělenou skupinou 

pracovníků místo stálého pracovníka, který je na PN – úklid není dostatečný. 

 KMČ žádá kontrolu úklidu psích exkrementů – pan Tomášek upozornil na 

neprovedení sběru exkrementů v ul. U Cukrovaru.  

 KMČ žádá o opravu obrubníku na zastávce linky č. 61 u hřbitova – domluvila 

paní Horská. 

 Část prostředků určených na opravy komunikací a chodníků v r. 2017 

ponechána jako rezerva pro havarijní opravy po zimě – seznam těchto míst 

bude upřesněn na příští schůzi. 

 

Různé: 

 Čerpání prostředků z rozpočtu KMČ v r. 2017 – KMČ požádá o objasnění 

navýšení částky za demontáž vánočního osvětlení v objednávce 

č.OB00259/17/OVVI-KMC. 

 KMČ žádá o doplnění chybějících označení názvu ulic na území městské části. 

 KMČ žádá u lípy na místním hřbitově o odstranění jmelí z koruny stromu – pro 

Hřbitovy města Olomouce.  

 Byl splněn požadavek pana ředitele Hřbitovů města Olomouce pro přislíbenou 

opravu toalety – je zajištěn pracovník, který se bude od jara starat o pořádek 

na holickém hřbitově. 

 KMČ žádá o provedení ořezu dřevin na ul. Hamerská – pro SSOK. 

 Firma HSH žádá o odstranění doplňkového dopravního značení „Změna 

dopravní situace“ v ul. Brunclíkova. DZ brání ve výhledu při výjezdu ze dvora 

firmy HSH – pro odd. dopravních opatření a společnost zajišťující instalaci 

doprvaního značení. 

 KMČ žádá na základě upozornění občanů bydlících kolem ul. Emy Destinové na 

zvýšený průjezd touto ulicí /auta si tudy zkracují cestu mezi ul. Hamerská a 

ul. Přerovská/ o upřesnění funkce a vhodné umístění betonových kostek, které 

jsou na konci ulice – pro odbor dopravy. 

 KMČ žádá o pravidelné čištění přáslavické svodnice – při odtávání sněhu z polí 

vznikl problém s odtokem, došlo k ucpání odtoku předměty, které byly sice 



odstraněny, ale zůstaly na místě jako odpad. KMČ žádá zajištění úklidu 

odpadu – pro Ing. Dreiseitla. 

 Paní Zapletalová navrhla umístit na problematická stanoviště pro tříděný 

odpad upozornění pro občany k nakládání s velkoobjemovým odpadem, 

zvláště na stanovišti pro tříděný odpad v ul. Krokova a v ul. Hamerská – pro 

Ing. Dreiseitla.  

 Pan předseda informoval členy KMČ o připravované prezentaci městské části 

na TV Morava v krátkém spotu. 

 

Požadavky občanů: 

 Pan Štůla požádal o informaci k termínu umístění DZ vymezující tranzitní 

dopravu v ul. Hamerská. 

 Pan Kovář požádal o sdělení stanoviska k řešení podmínky zajišťování dopravy 

společností ADM, kdy veškerá nákladní doprava do závodu MILO má být 

vedena po trase Hamerská od kruhového objezdu na ul. Lipenská, tzn. ne od 

křižovatky Přerovská x Hamerská – MMOL záležitost předal na krajský úřad. 

 

Oznámení:  

 KMČ obdržela informaci o připravovaném projednání zjištěných nedostatků 

stavebního záměru Spolku Život a světlo, Staškova 14. KMČ není účastníkem 

jednání. 

 

Výzva pro občany:  

 Žádáme občany k ukládání tříděného odpadu do příslušných kontejnerů na 

jednotlivých stanovištích. Ostatní velkoobjemový odpad je nutné 

odevzdávat ve sběrových dvorech a při sběrových sobotách. Provozní doba SD 

v ul. Chelčického je od pondělí do soboty 9-17 hod. /polední přestávka 13:00 

– 13:30/, otevřeno je i v neděli 9-13 hod. 

 Sběrová sobota v místní části proběhne 7.10.2017 

 Kompletní informace najdete na www.tsmo.cz/sluzby/sberove-dvory-a-soboty/  

 

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 19:10 hodin. 
 
Příští schůze se koná dne 5. dubna 2017 v 18:00 v salonku Holického statku, 

Náves Svobody 14. Termíny jednání KMČ jsou 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/

