
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 1. 6. 2011 

 
1. Zahájení 
 

Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 1. 6. 2011 v 18:00 hodin do kanceláře 
detašovaného pracoviště na návsi Svobody 41 v Olomouci – Holici, zahájil předseda KMČ pan 
Silvestr Tomášek.   
 
2. Prezence 
 
            Předseda KMČ Holice Silvestr Tomášek, dále byli přítomni: Mgr. Pavel Hanák, Mgr. 
Barbora Jurková, Ivana Kalodová, Ing. Mojmír Štěpánek, Bc. František Šváb, Ing. Juraj Víťazka,  
Bohumil Peiker, Mgr. Jarmila Horská.   
Nepřítomni: Mgr. Iva Glacner, Mgr. Tomáš Trunečka. 
Hosté: 2 zástupci MP strážníci Šoupal a Hrdlička,   pan Antonín Cigánek, Keplerova ulice. 
 
3. Kontrola zápisu z minulé schůze 
 
- Bez připomínek 
 
4. Městská policie -  Požadavky KMČ: 
 
- Požadavek na zvýšenou kontrolu v noci v pátek a sobotu po skončení akcí v Motorestu 
            v Přerovské ulici, kdy dochází úmyslně k poškozování veřejného majetku města.  
-          Kontrola školního veřejného hřiště v době 15:00 – 20:00 hodin o víkendech 9:00 – 20:00h  
-          Kontrola čekáren zastávek MHD, zvláště v nočních hodinách, dochází k poškozování  
            veřejného majetku. Čekárna MHD U Mlýna a konečná zastávka. 
-           Monitorovat nepovolené vylepování plakátů na skříňky ČEZu, plynu, na  odpadkové  
            koše a jiné nepovolené plochy. 
-          Předseda KMČ poděkoval strážníkům MP za spolupráci při organizované akci Dne dětí 
            a kácení máje na veřejném hřišti v Holici. 
 
5. Policie ČR:     
6. Došlá pošta: 
 
- Povolení rozkopávky  chodníku v Průmyslové ulici od 10. 5. – 9. 6. 2011 /parovodní 

přípojka/. 
- Povolení rozkopávky fa Moravská vodárenská v ulici Přerovská, Holarova /havárie 

vodovodního řádu/. 
- Na vědomí KMČ od pana Ing. J. Svobody – ohlášení udržovacích prací na náhonu, srážka 

vody v roce 2011. 
 
7. Odeslaná pošta: 
 
- /emailová/      Technické služby města Olomouce, reklamace nevysečených ploch veřejné   

zeleně v údržbě MmOl v ulici U Cukrovaru, Stará Přerovská, Ječmínkova, Slunečná a 
Partyzánská č. 70 samota. 

-          /emailová/   Požadavek na přemístění lavičky z ulice Ječmínkova do ulice Slunečné před 
           dům č. 5. 



 
 
8. Majetkoprávní záležitosti: 
 
            KMČ souhlasí se směnou majetku statutárního města Olomouce, část pozemku č. 1529  
            v k. ú. Holice u Olomouce  /orná půda/ za část pozemku č.1543/3 v k. ú. Holice u  
            Olomouce /ostatní plocha/.  
             
           
9. KMČ schvaluje: 
 
            Ponechat pro novou zástavbu rodinných domů nynější název  ulice U Potoka /směr k býv.            
            masokombinátu/. 
 
            Na oslavu Dne dětí v Holici věnovat 500,- Kč na nákup výherních cen pro soutěžící děti,  
            proplatit náklady  hudební skupině OK COUNTRY za účinkování. 
 
 
10. Různé  
 
-         Petice občanů z ulice Keplerova /222 podpisů/ na provedení účinných kroků ke snížení  
          nadměrného hluku a dopravního zatížení této komunikace zvláště nákladní dopravou se na 
          Magistrátu města Olomouce nesetkala s pochopením, proto bude petice adresovaná na 
          Krajský úřad, k rukám pana hejtmana Ing. Tesaříka. /Se závěry nás seznámil pan A. 
          Cigánek/. 
 
- Technické služby města Olomouce oznamují, že od 1. května 2011 do konce října 

2011    se mění otevírací doba sběrového dvora v Hodolanech v Chelčického ulici. 
            Bude otevřeno od pondělí do soboty od 8:00 hodin do 20:00 hodin. 
 
- Instalace 3 lamp veřejného osvětlení se buduje při spojovacím chodníku mezi ulicí 
            Slunečnou a Ječmínkovou. 

 
-          V ulici U Solných mlýnů bude v průběhu června předlážděn veřejný chodník 

 
-          Veřejný rozhlas byl v Holici opraven. 

 
- Magistrát města Olomouce připravuje vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na 

veřejném prostranství. 
 
Připomínky občanů: 
 

- Keplerova ulice, občané požadují prodloužení vzdálenosti s omezenou rychlostí na 30 
            km/hod.  v obou směrech při průjezdu touto ulicí než je dosud. Dopravní značku 
            požadujeme osadit reflexním panelem pro lepší viditelnost. Dále občané požadují u  
            přechodu pro chodce do Partyzánské ulice vybudovat světelný semafor na tlačítkové 
            ovládání. 
 
- Moravská ulice, parkování os. aut pouze u jedné strany vozovky, nutno osadit dopr.  
            značení. 

 



-           Instalace více odp. košů na psí exkrementy ve východní části Holice. 
 

-          Odstranění vraku osobního automobilu zn. Nisan z návsi Svobody. 
 
 
11.  Příští schůze se koná 29. 6. 2011 v 18:00 hodin 
 
Schválil:  Silvestr Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


