
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC - HOLICE 
ze dne 6. května 2015 

 
Zahájení:  

Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 6.5.2015 

v 18:00 hodin v prostorách salonku Holického statku, Náves Svobody 14 v Olomouci 

– Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb a přivítal všechny přítomné a 

hosty. 

 

Prezence:  

Přítomni: Bc. František Šváb, Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, Mgr. Pavel 

Hanák, Mgr. Tomáš Trunečka, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Jaroslav Frank, 

František Ryšánek, Antonín Jakubec, Věra Zapletalová a Ing. Ludmila Linhartová 

Nepřítomen: Jiří Fuciman 

Hosté: strážník M. Kulvejt - Městská policie (MPO) 

pí. Ivana Kalodová – Sdružení pro Holický les  

  Ing. Stanislav Losert – Magistrát města Olomouce 

p. Jiří Vymlátil – Sbor dobrovolných hasičů Holice (SDH) 

  
Kontrola zápisu z minulé schůze:  

Bez připomínek. 

 
Městská policie:  

 KMČ žádá kontrolu dětského hřiště u Základní školy na návsi Svobody v po/pá 

v době 15:00 – 19:00 a v so/ne v době 9:00-19:00. 

 KMČ žádá kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD. 

 KMČ žádá o přidělení hlídky a preventivní dohled dopravy v pracovní dny 

v době  7:30 - 8:00 v ulici Přemysla Oráče a přilehlých přechodů ul. 

Přerovské. 

 KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky č. 9/2011 o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích. 

 

Policie ČR:  

 KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici, U Potoka a 

Emy Destinové. 

 

Došlá pošta: 

 Technické služby města Olomouce - plán prací na měsíc květen. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska KMČ ke směně části 

pozemku parc. č. 1529 orná půda o výměře 77 m2 v k. ú. Holice u Olomouce 

obec Olomouc ve vlastnictví pana Michala Bučka a pana Tomáše Bučka za 

část pozemku parc. č. 1543/3 ostatní plocha o výměře 185 m2 v k. ú. Holice 

u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 

 

Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti: 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska KMČ ke směně části 

pozemku parc. č. 1529 orná půda o výměře 77 m2 v k. ú. Holice u Olomouce 

obec Olomouc ve vlastnictví pana Michala Bučka a pana Tomáše Bučka za 

část pozemku parc. č. 1543/3 ostatní plocha o výměře 185 m2 v k. ú. Holice 

u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce – KMČ 



na základě žádosti předložené SMOl nesouhlasí se směnou a žádá o doplnění 

podkladů. 

 

Stavební záležitosti 2015: 

 KMČ požádá MMOl o zpracování koncepční studie revize komplexní dopravní 

problematiky v rámci městské části Holice. Připomínky a náměty k tomuto 

tématu je možno na KMČ zasílat mailem na svabfr@seznam.cz (jako předmět 

zprávy uvést „DOPRAVA“) nebo písemně do hnědé schránky KMČ ve vchodu 

na poštu náves Svobody 41, Olomouc, nejpozději do 30. 6. 2015. 

 KMČ žádá Technické služby města Olomouce v souvislosti s opravou ul. 

Partyzánská o kontrolu provedené opravy. 

 

Různé: 

 Ing.Losert (MMOL) informoval a seznámil KMČ v záležitosti plánování 

výstavby cyklostezek a napojení městské části Holice na stávající síť 

cyklostezek v rámci města Olomouce. 

 P.Vymlátil (SDH) informoval a seznámil KMČ s činností a plánovanými akcemi 

SDH na rok 2015. 

 KMČ žádá TSMO o přidělení stálého pracovníka na denní úklid městské části. 

 KMČ obdržela námět pro rychlé řešení parkingu v městských částech 

Olomouce ze strany Ing.Rudolfa Kunzmanna, CSc.  

 KMČ připravuje využití nových médií pro informovanost občanů.  

 KMČ bude navrhovat přehodnocení kritérií pro přidělování peněžních 

prostředků na opravy komunikací a chodníků pro komise městských částí. 

 Rada města Olomouce (RMO) schválila nový statut KMČ a jednací řád KMČ. 

 KMČ informuje o konání jarní sběrové soboty v termínu 23.5.2015 v ul. U 

Cukrovaru. Stanoviště kontejnerů pro sběr bude pouze v této ulici. 

 Nadace Bezpečná Olomouc – nominace na Hrdinský čin za rok 2014 nutno 

podat do 15.5.2015 na nbo@nbo.cz. Hlasování do 27.5.2015 na www.nbo.cz. 

Slavnostní vyhlášení součástí Nadačního dne dětí s programem pro rodiny se 

uskuteční dne 31.5.2015 ve Smetanových sadech. 

 

Připomínky občanů: 

 KMČ byla upozorněna na dopravní komplikace spojené s parkováním 

návštěvníků 1.HFK v ulicích U Hřiště a Staškova. Zástupce 1.HFK p.Derco je 

pozván na červnovou schůzi.  

 

Příští schůze se koná dne 3. června 2015 v 18:00 v salonku Holického statku, 

Náves Svobody 14. Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu. 

 

Schválil: Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc - Holice  

Zapsala: Ludmila Linhartová 
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