
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE ZE DNE  6. 2. 2013 

 
Zahájení: 

 
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 6.2. 2013 v 18:00 hodin do kanceláře 
detašovaného pracoviště na návsi Svobody č. 41 v Olomouci – Holici zahájil předseda 
KMČ pan Silvestr Tomášek.   

 
Prezence: 

 
Předseda KMČ Holice Silvestr Tomášek, dále byli přítomni: Ing. Mojmír Štěpánek,  Mgr. 
Barbora Jurková, Bohumil Peiker, Mgr. Pavel Hanák, Ivana Kalodová, Bc. František 
Šváb, Mgr. Tomáš Trunečka, Mgr. Jarmila Horská.   
  
Hosté: Ing. Stach z ulice U Potoka                                     

 
Kontrola zápisu z minulé schůze: 
Bez připomínek. 

 
Městská policie:  
přítomen pan strážník Šoupal                          
KMČ žádá  kontrolu školního hřiště u ZŠ, veřejnost na hřiště nemá volný přístup, pouze 
pronájemci, kteří cvičí v tělocvičně ZŠ. 
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku  v čekárnách MHD U Mlýna a na konečné 
zastávce autobusů.            
KMČ žádá kontrolu kolem břehu Hamerského náhonu od ulice Přemysla Oráče, kde 
způsobuje mládež  stále nepořádek na veřejném prostranství.                   

 
Policie ČR: 
         
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici a U Potoka.    

 
Došlá pošta 
 
SMOl návrh rozpočtu pro komisi na rok 2013. 
SMOl výzva k monitorování pohybu a pobytu bezdomovců v Holici, jako podklad na 
jednání Rady města Olomouce. 
Hasičský záchranný sbor OK – informace o nebezpečí při pádu sněhu ze střech. 
SMOl pozvánka na veřejné projednávání územního plánu Olomouce na 5. 3. 2013 v 16:30 
hodin do velkého sálu Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Bližší informace 
najdete ve vývěsních skříňkách nebo na internetu. 
Návrh finančního rozpočtu na opravu místního rozhlasu v ulici U Solných mlýnů.          

 
Povolené výkopové práce v Holici. 
Úplná uzavírka ulice Na Dílkách, částečně ulice Slunečné v důsledku rekonstrukce 
komunikace uvedených ulic. 
Povolená rozkopávka v ulici Staré Přerovské, Sladkovského, Holické  za účelem pokládky 
kabelů VN pro stavbu nákupního centra Šantovka.                     

 



Odeslaná pošta: 
Sdělení o pobytu bezdomovců v Holici, městské části Olomouce.   
 
Majetkoprávní záležitosti           

 
Různé: 
Technické služby města Olomouce  oznamují, že  svoz bioodpadu se uskuteční  jen 
jednou v měsíci. 
14. února 2013 
14. března 2013  
 
Poplatek za svoz komunálního odpadu je možné zaplatit v hotovosti na detašovaném 
pracovišti MmOl 
v Holici, náves Svobody č. 41 v úředních hodinách. 
Pondělí:    8:30 – 12:00     13:00 – 16:45 hodin 
Úterý:       8:30 – 11:45 hodin 

 
Připomínky občanů: 
 
Požadavek na označení prodloužené ulice U Potoka novou uliční tabulkou. 
Ořezání větví stromů, které brání vjezdu do prodloužené ulice U Potoka. 
Omezení průjezdu nákladních aut nad 3,5 t návsí Svobody – zajistit omezující dopravní 
značení. 
Nové osvětlení kolem Hamerského náhonu poblíž ulice Přemysla Oráče, kde se mládež 
shromažďuje a dělá tam nepořádek na veřejném prostranství. 
Náves Svobody jednosměrná silnice je přeplněná parkujícími auty nájemníků soukromých 
domů č. 33 a 37, tento stav komplikuje zásobování obchodů a parkování pro uživatele 
služeb pošty a detašovaného pracoviště magistrátu města.  
Požadavek na nové vedení místního rozhlasu do ulice U Cukrovaru a do ulice U Solných 
mlýnů. 
Návrh na nové trasování autobusu MHD č. 19 a 23 takto: ulicí Přemysla Oráče pouze 
vjezd na náves, následně výjezd kolem hřbitova na  kruhový objezd na ulici Týneckou, 
nová zastávka MHD v místě dnešní zastávky příměstských autobusů U Sokolovny, dále 
ulicí Přerovskou beze změny. Změna je požadovaná v důsledku dopravního přetížení  
v ulici Přemysla Oráče, která je příliš úzká, zvláště pro chodce velmi nebezpečná.  

 
Příští schůze se koná 6. 3.  2013 v 18:00 hodin 
 
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4 Holice 
Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 


