
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 
OLOMOUC – HOLICE 

ze dne 5. dubna 2017 
 

Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 5.4.2017 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, 

Mgr. Tomáš Trunečka, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Věra Zapletalová, Jaroslav 

Frank, Antonín Jakubec, Jiří Fuciman. 

Nepřítomni: Ing. Ludmila Linhartová, František Ryšánek. 

 

Hosté (bez titl.): p. Štěpánek (MP), pí Eva Zabloudilová, pí Jana Vařeková, p. Jaroslav 

Sůva, p. Jaroslav Štůla, p. Stanislav Kovář, p. Martin Štůla. 

                       

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 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 o preventivní kontrolu veřejného hřiště v areálu ZŠ během provozu v 

pracovní dny mezi 15:00 až 18:00, víkendy a svátky mezi 9:00 až 18:00. 

 KMČ žádá o umístění kamerového systému na ul. Krokova na stanovišti pro 

třídění odpadu – občané zde opakovaně odkládají velkoobjemový odpad mimo 

kontejnery. 

 KMČ na základě upozornění občanů žádá o kontrolu na stanovišti tříděného 

odpadu v ul. Staškova x Hamerská – byli zde spatřeni pracovníci Motorestu Česká 

hospoda ukládající velké množství kartonů, kontejnery jsou určeny pro místní 

občany. 

 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 kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části. 

 KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu parkování v ul. Staškova na hranici 

křižovatky s ul. U Hřiště, před hlavním vchodem HFK a na travnaté ploše před 

domy č. 24 a č. 26.  



 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 kontolu dodržování zákazu parkování v ul. Partyzánská na hranici 

křižovatky s ul. Keplerovou pro ztížené rozhledové podmínky při výjezdu z ul. 

Partyzánská. 

 

Policie ČR:  

 V ul. Hamerská byla nově umístěna DZ omezující průjezd pro kamionovou 

dopravu – KMČ žádá kontrolu dodržovíní zákazu ve spolupráci s MP. 

 KMČ žádá o měření rychlosti vozidel v ul. Přerovská v části mezi ulicemi Moravská 

a Hanácká – opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti. 

 KMČ trvá na pravidelném měření rychlosti vozidel v ul. Keplerova u hřbitova a 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 a odeslaná pošta: 

 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité 

věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. ÚKZÚZ žádá o prodej pozemku 

parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 52415 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc za účelem provádění zkoušek a ověřování technologií ochrany rostlin 

před škůdci, umístění oplocení, závlah a bezpečnostních opatření – KMČ na 

základě hlasování 10/0/0 souhlasí se záměrem žadatele. 

 MMOL – věc Geislerova, Sladkovského, k.ú. Hodolany – zrušení stok a přepojení 

kanalizačních přípojek se týká KMČ Hodolany. 

 Jaroslav Sůva, Keplerova č. 47, Olomouc-Holice – žádost o prověření dodržování 

nočního klidu a následné řešení situace – prodejna Trafika-tabák, Keplerova č. 45 

začíná provoz už v 5 hod. 

 

Další došlá pošta: 

 MMOl – odbor ŽP – rozhodnutí veřejnou vyhláškou – MMOL schválil Ing. Josefu 

Svobodovi manipulační řád pro vodní dílo „Dolní jez na řece Bystřici v 

Bystrovanech a pro Hamerský náhon s mlýnem v Olomouci – Holici“. 

 SMOl – odbor majetkoprávní – rozhodnutí – Zastupitelstvo města Olomouce 

schválilo panu Dostálovi, Bohuslavice č. 46 prodej pozemku parc. č. 313/2 ostatní 

plocha o výměře 434 m2 a část pozemku parc. č. 314/2 ostatní plocha o výměře 

8 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc.  

 SMOl – odbor majetkoprávní – rozhodnutí – Zastupitelstvo města Olomouce 

nevyhovělo žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce parc. č. 1721/72 ostatní plocha o výměře 7 m2 v 

k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. 

 SMOl – odbor majetkoprávní – rozhodnutí – Zastupitelstvo města Olomouce 

nevyhovělo žádosti paní Kroutilové o prodej části pozemku parc. č. 1721/29 

ostatní plocha o výměře 141 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. 

 Rozpis prací TSMO na měsíc duben a rozpis sběrových sobot. Sběrová sobota v 

místní části proběhne na podzim 7.10.2017. 

 

Stavební záležitosti: 

 Byla schválena částka pro realizaci univerzálního dětského hřiště mezi ul. 

Slunečná a Ječmínkova. Následnou studii KMČ obdrží k seznámení. Realizace 

proběhne nejdříve v r. 2018. 



 KMČ žádá informace k PD rekonstrukce hasičské zbrojnice z objektu bývalé 

kotelny U Cukrovaru č. 16. 

 

Požadavky pro TSMO: 

 Občané v ul. Hamerská č. 48 žádají o zařazení chodníku od Milotelu směrem do 

Holice do letní/zimní údržby – v zimě tudy nebylo možné projet s kočárky, 

maminky musely jít po krajnici (v této ulici je velký provoz). 

 KMČ žádá o dokončení úklidu posypu použitého při zimní údržbě chodníků – ul. 

Sladkovského, Brunclíkova, Přerovská a další. 

 KMČ žádá o kontrolu a obnovu zeleně v parčíku u domu v ul. Přerovská č. 13 – k 

poškození došlo při autonehodě. 

 KMČ doplní požadavky na provedení oprav v r. 2017. 

 

Různé: 

 KMČ na základě podnětu od pana Šnajdra žádá o kontrolní týdenní měření 

dopravní zátěže v ul. Přemysla Oráče po změně dopravní situace přes most u 

mlýna – projedná předseda KMČ p. Šváb. 

 SSOK – KMČ žádá opravu poškozeného obrubníku u přechodu v křižovatce v ul. 

Přerovská u Motorestu.  

 KMČ projednala další návrhy čerpání rozpočtu pro r. 2017. 

 Pan Fuciman daruje lípu k výsadbě na veřejném prostranství – místo k výsadbě 

projedná předseda KMČ p. Šváb. 

 

Požadavky občanů: 

 Občané v ul. Hamerská č. 48 žádají o zajištění dopravní obslužnosti o víkendech a 

svátcích – projednáním pověřena paní Horská. 

 Paní Zabloudilová za všechny občany z ul. Hamerská č. 48 žádá vybudování 

přechodu mezi autobusovými zastávkami u Milotelu – přecházení s malými dětmi 

a pro starší občany je velmi problematické. KMČ se k žádosti připojuje a 

podporuje ji. 

 Pan Štůla požádal o informace týkající se zahájení oprav ul. Hamerská – pan 

předseda dotazy zodpověděl. 

 MUDr. Nováková, ul. Krokova č. 2 žádá vyjádření k provedenému plošnému 

značení před jejím domem – rozšířená část ul. Krokova byla upravena jako 

parkovací plocha. S paní MUDr. Novákovou jedná za KMČ předseda.  Žádost je 

uvedena na www.naseholice.cz/samosprava/informace-z-kmc/. Předseda KMČ p. 

Šváb požádal OVVI o zprostředkování jednání se zástupci MMOl k uvedené 

záležitosti. 

 

Oznámení: Plánované přerušení dodávky elektřiny ve dnech 12.4. a 18.4.2017 od 7:30 

do 19:30 ul. Hamerská 129/60, 684/62 – časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je 

stanoven pouze nezbytně nutnou dobu. 
 
Výzva: Odbor agendy řidičů MMOL upozorňuje občany na včasnou výměnu řidičských 

průkazů, kterým končí platnost v průběhu roku 2017. 
 
Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:10 hodin. 
 

Příští schůze se koná dne 3. května 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.naseholice.cz/samosprava/informace-z-kmc/
http://www.olomouc.eu/
http://www.naseholice.cz/

