
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE ZE DNE  4. 9. 2013 

 
Zahájení: 

 
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 4. 9. 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. Ludmila Linhartová, 
Ivana Kalodová, Bohumil Peiker,  Bc. František Šváb, Ing. Mojmír Štěpánek, Mgr. 
Barbora  Jurková, Mgr. Pavel Hanák, Mgr. Jarmila Horská. 
Nepřítomen:   Mgr. Tomáš Trunečka. 

 
Kontrola zápisu z minulé schůze: 
Bez připomínek 

 
Městská policie:  
 
Přítomni strážníci pan Šoupal, pan  Vychodil.                          
KMČ žádá  kontrolu školního hřiště u ZŠ,  školní hřiště plní funkci veřejně přístupného 
sportovního areálu pod dohledem správců tohoto zařízení ve všední dny od 15:00 do 
19:00 hodin, o víkendech od 9:00 – 19:00 hodin. 
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku  v čekárnách MHD U Mlýna a na konečné 
zastávce autobusů, zvláště v nočních hodinách.            
KMČ žádá kontrolu kolem břehu Hamerského náhonu od ulice Přemysla Oráče, kde 
způsobuje mládež  stále nepořádek na veřejném prostranství.  
KMČ žádá průběžnou kontrolu veřejného dětského hřiště v ulici U Cukrovaru za MŠ, 
zvláště ve večerních hodinách.                  

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

 
Došlá pošta:  
 
E-mailová zpráva - požadavek paní Dany Crhové na nový chodník v části ulice Hamerské 
a zajištění bezpečnosti pro přechod občanů ulicí Přemysla Oráče na náves Svobody a zpět 
do ulice Přerovské. 
SMOl odbor dopravy – stanovisko k vybudování veřejného chodníku v části ulice 
Hamerské, kde potřebné pozemky pro investici budování chodníku nepatří městu, ale 
vlastníkem je kraj. 
SMOl odbor majetkoprávní – pronájem části parcely č.1929/1 ostatní plocha o výměře  31 
m² v  k.ú. Holice u Olomouce. Jedná se o pozemek pod čekárnou MHD na konečné 
zastávce na návsi Svobody.  
 
Povolené výkopové práce a zábor veřejného prostranství v Holici       



Odeslaná pošta:  
 
Majetkoprávní záležitosti: 
  
SMOl odbor majetkoprávní – KMČ souhlasí s pronájmem části parc. č. 1929/1 o výměře 
31 m² v  k. ú. Holice u Olomouce. 
SMOl  pan náměstek Ing. Ivo Vlach – KMČ  žádá o nové posouzení našeho požadavku na 
novou trasu MHD autobusu č. 19 vedenou přes střed města ulicí tř. Svobody na Tabulový 
vrch, stejnou trasou jsme již jezdili touto linkou  před několika lety.       

 
Různé: 
 
Návrh  spolupráce  KMČ se Sborem dobrovolných hasičů v Ol. - Holici na 
přípravách oslavy 130. výročí trvání spolku, která se bude konat v červnu 2014 
v Holici. 
Holické noviny vyjdou  v říjnu 2013. 
Drakiáda v Holickém lese  se bude konat 5. října 2013 od 15:00 – 18:00 hodin. Sraz 
účastníků bude na ulici Šlechtitelů. 

 
Připomínky občanů:  
 
Propadlá, nefunkční kanalizace v ulici Přerovské způsobuje znečišťování studní 
obyvatelům této ulice, studny jsou zdrojem pitné vody pro domácnosti./Veolia Olomouc/ 
Kontrola dopravního značení cyklostezky směr Olympie a zpět, žádáme obnovu 
vodorovného značení. / SMOl odbor dopravy / 
Kritika občanů na špatně vysečené zelené plochy v Holici./SMOl odb. životního prostředí/ 

           
 

Příští schůze se koná  2. 10. 2013 v 18:00 hodin. 
 

Schválil:  Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4    
Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


