
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC – HOLICE 
ze dne 2. září 2015 

 
Zahájení:  

Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 2.9.2015 

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, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Jaroslav Frank, Věra Zapletalová, Ing. 

Ludmila Linhartová, Jiří Fuciman a Antonín Jakubec 

Nepřítomni: František Ryšánek, Mgr. Tomáš Trunečka 

Hosté: p.Kulvejt - Městská policie (MPO) 

RNDr.Aleš Jakubec, Ph.D. – náměstek primátora SMOl 

Ivana Kalodová – Holický les 

pí.Pospíšilová, p.Pátek, p.Erbes, doprovod hostů 
 

Program schůze: 

Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem schůze a obdrželi 

došlou poštu a podklady k projednání. 

 

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 opakovaně žádá o preventivní dohled dopravy v pracovní dny v době  

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

z důvodu cesty dětí do školy a v úseku chybějící části chodníku pro chodce 

v ulici Přemysla Oráče. 

 KMČ žádá o radarové měření rychlosti 30 km/h v ulici Keplerova poblíž 

přechodu pro chodce u hřbitova. 

 KMČ žádá o řešení autovraků na ul.Hanácká. 

 

Policie ČR:  

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

Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky č. 9/ 2011 o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích. 

 KMČ žádá o radarové měření rychlosti 30 km/h v ulici Keplerova poblíž 

přechodu pro chodce u hřbitova. 

 

Došlá pošta: 

 Technické služby města Olomouce - plán prací na měsíc září. 

 

Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti: 

 Žádná odeslaná pošta. 



Stavební záležitosti 2015: 

 KMČ pokračuje v přípravě žádosti o zpracování koncepční studie revize 

komplexní dopravní problematiky v rámci městské části Holice. 

 KMČ projednala a do 11.9.2015 předloží návrh MMOl na realizaci investic na 

rok 2016. 

 KMČ připraví návrh MMOl/TsmOl na opravy a rekonstrukce na rok 2016. 

 KMČ projednala a předloží požadavky na údržbu vodních ploch atd. na odbor 

majetkoprávní SMOL. 

 KMČ žádá TSMOl o provedení vysprávky autobusové zastávky U Mlýna a 

sdělení termínu. 

 

Různé: 

 Ivana Kalodová ze Sdružení pro HOLICKÝ LES informovala o pořádání akce 

„Chmelovy dožinke“ v termínu 12.9.2015 od 13:00 – 24:00 hodin. 

 KMČ prověří možnost instalace vánočního osvětlení na Návsi svobody. 

 

Připomínky občanů: 

 KMČ byla upozorněna na chybějící přechod pro chodce na frekventované ul. 

Keplerova v úseku mezi křižovatkami s ulicemi U Cukrovaru a Na Dílkách. 

Nejbližší přechod je až u hřbitova, zejména pro děti a starší osoby je 

přecházení mimo přechod nebezpečné. 

 KMČ byla upozorněna na nebezpečnou cestu pro cyklisty podél ulice 

Keplerova dále na Nové Sady a Nový Svět. 

 KMČ byla přítomnými hosty požádána o informace k záležitosti budování 

cyklostezek na území městské části Holice. 

 KMČ byla požádána o řešení možného omezení vjezdu nákladních vozidel 

do části ul. Hamerská v úseku mezi křižovatkou s ulicemi Staškova/Jaselská a 

železniční vlečkou. Vlivem nadměrné dopravy (i v nočních hodinách) dochází 

k ničení přilehlých domů. 

 KMČ byla upozorněna na havarijní stav vozovky v ulici Sladkovského mezi 

kolejemi železniční vlečky, která vede do Setuzy a bývalého skladu nábytku.  

 KMČ obdržela žádost o řešení problematiky kanalizace na ul. Přerovská 8. 

Současná kanalizace parametricky nevyhovuje, dochází k zatékání 

z kanalizace do objektů. 

 

Ukončení: 

Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:40 hodin. 

 

Příští schůze se koná dne 7. října 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 

http://www.olomouc.eu/

