
 
   ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI 

                                           v Olomouci - Holici 
ZE DNE  5. 2. 2014 

 
Zahájení: 

 
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 5. 2. 2014 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, Bohumil Peiker,  Bc. 
František Šváb, Ing. Mojmír Štěpánek, Karel Kozík,  Mgr. Jarmila Horská. 
Nepřítomni: Mgr.Pavel Hanák, Mgr. Barbora Jurková, Ivana Kalodová, Ing. Ludmila 
Linhartová, Mgr. Tomáš Trunečka. 
 
Hosté: pan Ing. Karel Šimša, člen Rady města Olomouce, předseda představenstva 
DPMO. 

 
Kontrola zápisu z minulé schůze: 
Bez připomínek 

 
Městská policie: 
 
KMČ žádá častou kontrolu stanoviště tř. odpadu v ulici Hamerské, v ulici Krokova 
a Sladkovského, kde dochází velmi často k zakládání černých skládek na veřejném 
prostranství u kontejnerů na tř. odpad.          
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku  v čekárnách MHD U Mlýna a na 
konečné zastávce autobusů, zvláště v nočních hodinách.            
KMČ žádá kontrolu parkování osobních aut, která k parkování užívají zelené plochy 
na návsi Svobody a vjezdy do domů.  
KMČ žádá průběžnou kontrolu veřejného dětského hřiště v ulici U Cukrovaru za MŠ.                        

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

 
Došlá pošta:  
 
SMOl odbor majetkoprávní žádá o sdělení stanoviska  KMČ č. 4 Holice k žádosti k  
pronájmu části parcely č. 1584 zahrada o výměře 402 m² v k. ú. Holice u Olomouce.     

 
Povolené výkopové práce a zábor veřejného prostranství v Holici:  
      
Odeslaná pošta: 
 



SMOl odbor dopravy  - požadavek na osazení dopravní značky omezující rychlost při 
nájezdu vozidel na mostek u mlýna z ulice Sladkovského na náves Svobody na 30 
km/hod. Problém zatím nedořešen příslušnými orgány města a dopravní policií. 
 
SMOl odbor dopravy – požadavek KMČ na umístění dopravní značky  ZÁKAZ  
ODBOČENÍ  VLEVO  na mostek přes Hamerský náhon pro vozidla přijíždějící 
z ulice Sladkovského, která vjíždí do ulice Přemysla Oráče a takto se vyhýbají 
světelné křižovatce v ulici Brunclíkova. Ulice Přemysla Oráče nemá bezpečný  
/žádný/ chodník a chodci musí kličkovat mezi auty. 
 
Majetkoprávní záležitosti: 
  
SMOl majetkoprávní odbor – KMČ souhlasí s pronájmem části parcely č. 1584 
zahrada o výměře 402 m² v k. ú. Holice u Olomouce.   

 
Různé: 

 
       Dne 11. 2. 2014 se uskuteční jednání na odboru dopravy SMOl za účasti člena rady   
města Ing. K  Šimši, předsedy KMČ S. Tomáška a Mgr. J. Horské, vedoucí odboru 
dopravy Ing. P. Pospíšilové a Ing. J.  Dokoupilové k problematice veřejné hromadné 
dopravy, která se týká naší městské části. 

      
    Svoz bioodpadu se bude konat pouze 1x měsíčně.   
    13. února 2014                13.  března 2014.          

 
Připomínky občanů:  
 
Stále silnější provoz v Keplerově ulici, chybí přechod pro chodce v dolní části ulice. 
Občané velmi kritizují omezení MHD autobusů č. 12 a 19 ke kterému došlo od 15. 12. 
2013. Nový jízdní řád nevyhovuje zvláště seniorům, rodičům s malými dětmi, kteří  
cestují s dětskými kočárky a  musí stále přesedat na jiné spoje.  Žádají vedení linky č. 
19 přes střed města na Tabulový vrch. 
Od 1. ledna 2014 chybí v Holici stálý pracovník na úklid veřejného prostranství, 
veřejné plochy jsou udržované nepravidelně. 
         

 
Příští schůze se koná  5. 3. 2014 v 18:00 hodin. 

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

 
 
 


