
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE 
ze dne 3. ledna 2018 

 
Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 3.1.2018 v 18:00 hod. na 

Holickém 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, Ing. Ludmila Linhartová, Ing. Tomáš 

Fojtík, Mgr. Pavel Hanák, Věra Zapletalová, Antonín Jakubec, František Ryšánek. 

Nepřítomni:  Silvestr Tomášek, Bc. Miloslav Šmída, Jaroslav Frank, Jiří Fuciman. 

 

Hosté (bez titl.): p.Štěpánek (MP), p.Brychta, p.Smékal, p.J.Štůla, p.M.Štůla, p. 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 kontrolu v celé části lokality zvané „Amerika“, kde je zvláště na polních 

cestách pozorován zvýšený pohyb motorových vozidel bez RZ jedoucích 

nepřiměřenou rychlostí.  

 KMČ žádá v době cesty dětí do školy cca od 7:20 do 8:00 o dohled u přechodů na 

návsi Svobody mezi ZŠ a MŠ, dále žádáme zajistit bezpečnost dětí v ul. Hamerská 

u Milotelu, kde chybí přechod a v ul. Přemysla Oráče v úseku chybějící části 

chodníku. 

 KMČ žádá v souladu s platnou vyhláškou kontrolu parkování a průjezdnosti 

autobusů MHD na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a ZŠ.  

 KMČ žádá o preventivní kontrolu pro porušování zákazu kouření, požívání 

alkoholu na veřejném prostranství a z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních 

osob v těchto lokalitách místní části: 

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

prostoru lavičky  

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

o kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD 

o obchod v ul. Jaselská č. 2 

o v ul. Emy Destinové, kde dochází ke znečišťování veřejného prostranství a 

způsobování hluku v nočních hodinách 

o v ul. Přerovská na schodech z nadjezdu směrem do ul. U Pekárny, kde se 

v  přilehlých neoplocených zahradách setkávají skupiny osob používající 

návykové látky  

 KMČ žádá o upozorňování parkujících řidičů v ul. Krokova u boží muky, že stojí na 

„zelené“ ploše, která se bude obnovovat. Řidiči mají možnost parkování v části 

této ulice s vyznačenými parkovacími místy. 

 KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské 

části mimo plochy k tomu vyhrazené, zvláště v ul. Hamerská před Milotelem. 

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

 

Policie ČR:  

 KMČ trvá na kontrole rychlosti vozidel v ul. Keplerova u hřbitova, kde je problém 

s dodržováním omezení rychlosti dopravní značkou B20A 30km. 



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

a Hanácká – opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti. 

 KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu průjezdu pro tranzitní kamionovou dopravu 

v ul. Hamerská – ve spolupráci s MP. 

 KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské 

části mimo plochy k tomu vyhrazené – v ul. Týnecká parkují kamiony na 

cyklostezce. 

 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: 

 SMOl – odbor majetkoprávní – sdělení usnesení – Rada města Olomouce schválila 

paní Lence Absolonové nájem části pozemku parc. č. 71/1 o výměře 31 m2 v k.ú. 

Holice u Olomouce, obec Olomouc. 

 Pan předseda seznámill členy KMČ s návrhem změny v odměňování v roce 2018. 

 

Stavební záležitosti – sdělení: 

 KMČ sděluje následující k požadavku občanů vyřešit a realizovat síť cyklostezek v 

místní části pro bezpečný pohyb rodičů a jejich dětí na kolech na základě 

schváleného plánu akcí hrazených z investičních prostředků pro r. 2018: 

◦ cyklostezka z Holice od ul. Keplerova na Nový Svět, průmyslová zóna v ul. 

Šlechtitelů – předpokládaná realizace přemostění a cyklostezky nad tratí 

1.3.2018 až 31.8.2018 

◦ cyklostezka Holická a Sladkovského – akce je koordinována se SŽDC, která 

má záměr vybudovat nadjezd na železniční trati, akce je zařazena do 

seznamu projektů plánovaných k realizaci pro r. 2019. 

 

Požadavky KMČ a občanů: 

 KMČ žádá řádné propojení chodníků u nového přechodu pro pěší u hřbitova v ul. 

Keplerova, kde chybí návaznost na chodník vedoucí kolem domu Keplerova 

č.182/5 – chodci z této strany jdou po nezpevněné ploše. 

 Občané z ul. Na Zábraní a dalších přilehlých ulic s podporou KMČ žádají vyřešení 

a následnou realizaci vedoucí ke zklidnění dopravní situace v celé této lokalitě 

místní části vhodným způsobem pro zajištění bezpečnosti dětí a maminek s 

kočárky. Při hledání možného řešení dále jedná pan předseda s panem Holým z 

OKR. Návrhy k projednání:  

◦ systém jednosměrek 

◦ umístění dopravních značek B20A 30 km 

◦ v některých částech zvážit vytvoření pěších a rekreačních zón 

 KMČ na základě upozornění DPMO a MPO žádá o vyřešení problému s parkováním 

mezi budovami MŠ a I. stupněm ZŠ na návsi Svobody. Návrh – vytvoření zóny 

umístěním označení „K+R“ pro krátkodobé zastavení a odvedení dítěte do MŠ 

nebo ZŠ. 

 KMČ na základě upozornění občanů žádá o pravidelné čištění v ul. Na Zábraní a 

po tomto čištění úklid nahrnutého odpadu z betonového žlabu na konci ulice – 

paní Horská pověřena projednáním s TSMO. 

 KMČ na základě podnětu pana Ryšánka žádá doplnění osvětlení v části křižovatky 

Přerovská + Hamerská a opravu nefunkčního osvětlení z důvodu bezpečnosti.  

 Občané požadují vytvořit v místní části veřejný víceúčelový sportovní areál pro 

větší děti a dospělé. 



 KMČ žádá o prověření možnosti opravy zpevněné plochy v ul. Keplerova naproti 

hřbitova – na základě jednání pana předsedy a pana ředitele Hřbitovů města 

Olomouce Ing. Horáčka se zástupci OKR. 

 KMČ žádá o doplnění počtu členů – p. předseda jedná s paní Horňákovou z OVVI. 

 

Různé: 

 Jednání KMČ v r. 2018, počínaje únorovou schůzí, budou probíhat v Klubu pro 

seniory na adrese Náves Svobody 628/38, Olomouc - Holice. KMČ předem avizuje 

změnu termínu v měsíci září – jednání proběhne dne 12.9.2018. Ostatní termíny 

zůstávají beze změny. 

 KMČ na základě hlasování 8/0/0 schválila předběžný rozpočet KMČ pro rok 2018 

– rozpočet bude uveřejněn na www.naseholice.cz 

 

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena ve 20:00 hodin. 
 
Příští schůze se koná dne 7. února 2018 v 18:00 v Klubu pro seniory, v suterénu 

budovy MŠ, Náves Svobody 628/38, se vstupem od ul. U Cukrovaru. 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/
http://www.olomouc.eu/
http://www.naseholice.cz/

