
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE 

ze dne 29. srpna 2018 

 

Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 29. 08.2018 v 18 hodin v Klubu pro 

seniory, náves Svobody 628/38 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František 

Šváb a přivítal všechny přítomné a hosty. 

 

Přítomni: Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Ing. Tomáš Fojtík, 

Dagmar Ťulpová 

Nepřítomni: Bc. Miloslav Šmída, František Ryšánek, Jiří Fuciman, Mgr. Pavel Hanák, 

Jaroslav Frank, Ing. Ludmila Linhartová, Antonín Jakubec, Věra Zapletalová. 

Hosté (bez tit.): p. Vychodil (Městská policie), p. Laca, pí. Řehořková, p. Suchánek, 

p. Zmeškal, p. Štěpán. 

 

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

 KMČ žádá o pravidelnou kontrolu z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob, 

porušování zákazu kouření nebo požívání alkoholu na veřejném prostranství v těchto 

místech městské části: 

o okolí obchodu náves Svobody 651/42a a prostor za tímto obchodem mezi 

obytnými domy náves Svobody 578/46 a U Cukrovaru 571/8 – dochází zde 

ke znečišťování, je zde vodní zdroj pitné vody 

o okolí obchodu Jaselská 2 

o dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru 14a a 18 

o veřejné hřiště v areálu ZŠ během provozu v mimoškolních hodinách v pracovní 

dny mezi 15:00 až 19:00, o víkendech a svátcích mezi 9:00 až 19:00 

 KMČ žádá v souvislosti se zahájením školního roku o kontrolu parkování aut a 

zabezpečení průjezdnosti pro autobusy MHD na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a 

ZŠ. 

 KMČ žádá v souvislosti se zahájením školního roku o obnovení dohledu na cestu dětí 

do školy, zejména při přecházení hlavní silnice Přerovská, průchod ulicí Přemysla 

Oráče a přechody přes ulici Keplerova 

 KMČ žádá kontrolu parkování kamionů mimo plochy k tomu vyhrazené, zvláště 

v ul. U Hřiště před stavebninami. 

 KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení a volného pobíhání psů na území 

městské části Holice. 
 KMČ žádá o preventivní dohled při konání akce „Chmelovy dožinke “ v Americe 

v sobotu 08. 09. 2018 v odpoledních a večerních hodinách. 

 KMČ žádá o prověření dlouhodobě nepojízdných stojících vozidel: 

o před budovou školní družiny náves Svobody 43, bílá Škoda Felicia pick up, 

RZ 3M8 1966 

o před panelových domem U Cukrovaru 10, bílá Škoda Felicia pick up, 

RZ OCO 66-66 

 

Policie ČR: 

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

Hamerská a Moravská zvláště v době, kdy je vypnutá světelná signalizace na 

řízených křižovatkách – opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti – 

žádáme zajištění mobilní měřící jednotky 

 KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu průjezdu pro tranzitní kamionovou dopravu v 

ul. Hamerská – ve spolupráci s městskou policií 



 KMČ žádá v ul. Týnecká a v ul. Hamerská kontrolu parkovaní kamionů mimo plochy 

k tomu vyhrazené. 

 
Záležitosti MHD: 

 Pan předseda a zastupitelé paní Ivana Kalodová, MVDr. Petr Procházka a Ing. 

František Mikeš podali žádost na změny trasování linek MHD a doplnění nočních linek 

do Holice. Žádost podporují občané Holice a KMČ. 

 KMČ upozorňuje na úpravy jízdních řádů některých linek MHD od 01. 09. 2018. 

Z linek MHD jedoucích přes Holici se úprava týká pouze jednoho ranního spoje linky 

č. 25, ostatní holické linky jsou beze změny. 

 

 

Požadavky KMČ pro TSMO: 

 KMČ žádá o dokončení opravy a zprovoznění lampy veřejného osvětlení v křižovatce 

ulic Keplerova/U Cukrovaru. 
 KMČ byla informována zástupcem TSMO o postupu převzetí povrchu komunikace 

v ulici Staškova. 

 
Došlá pošta: 

 Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní 

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Olomouce, pozemek parc. č. 1647/8 ostatní plocha o výměře 425 m2 v k. ú. Holice 

u Olomouc, obec Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici Technologická. 

Společnost GRM Systems s.r.o. je vlastníkem navazujících nemovitostí, na 

předmětném pozemku má zájem umístit podzemní akumulační nádrž odvodu 

dešťových vod a stavbu příjezdové komunikace pro HZS. 

o KMČ se k uvedenému záměru nevyjádřila, z důvodu malého počtu přítomných 

členů nebyla schopná usnášení. 

 Statutární město Olomouc, odbor stavební 

Sdělení o odpovědi žadateli Jaroslav Sůva na jeho „Žádost o revizi“ týkající se stavby 

Prodejna „Trafika“ v ulici Keplerova. 

 Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní 

Rozhodnutí Rady města Olomouce o schválení nájmu části pozemku parc. č. 1929/1 

ostatní plocha o výměře 57 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc žadateli 

Ing. Bc. Ludvík Chodil, MBA za účelem vybudování a užívání příjezdové cesty. 

 Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní 

Rozhodnutí Rady města Olomouce o skončení nájmu a uzavření nové nájemní 

smlouvy na nájem pozemku parc. č. 632 ostatní plocha o výměře 61 m2 a části 

pozemku parc. č. 1937 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 

obec Olomouc žadateli Jana Viková za účelem zázemí k pozemku parc. č. 631 

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. 

 
 

Stavební záležitosti: 

 KMČ požaduje osazení laviček (podle IZ) u nově otevřeného dětského hřiště mezi 

ulicemi Slunečná/Ječmínkova, dále na tomto hřišti KMČ požaduje kontrolu ostrých 

hran herních prvků. 
 KMČ podala dle požadavků magistrátu žádost na zpracování projektové dokumentace 

k investicím do Holice v roce 2019: 
1. Parkoviště u hřbitova v ulici Stará Přerovská 
2. In-line okruh v Holickém lese 



 KMČ žádá příslušný odbor magistrátu Statutární města Olomouce o přehled 

plánovaných staveb na ulici Stará Přerovská a v širším centru Holice, zejména 

v záležitosti vyřešení otázky parkování 

 

 

Ostatní: 

KMČ děkuje všem zúčastněným za důstojnou atmosféru při slavnostním odhalení nového 

památníku válečným hrdinům na návsi Svobody v Holici, poděkování patří rovněž 

organizátorům za bezproblémový průběh akce. Fotky včetně tiskové zprávy jsou dostupné 

na www.olomouc.eu . 

 
 

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena ve 20:15 hodin. 
 

 

Příští schůze se koná ve středu 12. září 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 . 
 

 

Upozornění na změnu termínů schůzí – schůze v říjnu a v listopadu budou vždy první 

pondělí, tj. 01. 10. 2018 a 05. 11. 2018.  

 

Zapsal Ing. Tomáš Fojtík. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice. 

 

 

 

 

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

