
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC – HOLICE 
ze dne 7. října 2015 

 
Zahájení:  

Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 

7.10.2015 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, František Ryšánek, Mgr. Tomáš Trunečka a Antonín 

Jakubec 

Nepřítomni: nikdo 

Hosté: p.Kulvejt - Městská policie (MPO) 

Ing.Luňáček – MmOl (Odbor koncepce a rozvoje) 

Ing.Kořínek, p.Gužiak – za občany 
 

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 parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD. 

 KMČ žádá častější kontrolu kolem obchodů s potravinami na návsi Svobody a 

v Jaselské ulici, kde dochází k porušování vyhlášky města o zákazu 

konzumace alkoholu na veřejném prostranství. 

 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. Záležitost řešena předsedou KMČ se zástupcem MPO 

p.Brokešem. 

 

Policie ČR:  

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

Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích. 

 

Došlá pošta: 

 Technické služby města Olomouce - plán prací na měsíc říjen. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – části parc. č. 1903/ 20 orná 

půda o celkové výměře 385 m2, parc. č. 1903/24 o výměře 199 m2, parc. č.  

1903/39 o výměře 651m2, parc. č. 1903/119 o výměře 145m2 a parc. č. 

1952 ostatní plocha o výměře 800m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc. Odbor majetkoprávní obdržel žádost společnosti Hanácká 



zemědělská a.s. o pacht předmětných pozemků za účelem zemědělské 

výroby. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – části pozemku parc. č. 

364/1 ostatní plocha o výměře 7m2 a části pozemku parc.č.1908 vodní plocha 

o celkové výměře 6m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Odbor 

majetkoprávní obdržel žádost manželů Hynkových na základě výzvy odboru 

majetkoprávního o nájem částí pozemků. 

 

Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti: 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – části parc. č. 1903/ 20 orná 

půda o celkové výměře 385 m2, parc. č. 1903/24 o výměře 199 m2, parc. č.  

1903/39 o výměře 651m2, parc. č. 1903/119 o výměře 145m2 a parc. č. 

1952 ostatní plocha o výměře 800m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc. Odbor majetkoprávní obdržel žádost společnosti Hanácká 

zemědělská a.s. o pacht předmětných pozemků za účelem zemědělské 

výroby. KMČ vydává souhlasné stanovisko. Hlasování 13/0/0. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – části pozemku parc. č. 

364/1 ostatní plocha o výměře 7m2 a části pozemku parc.č.1908 vodní plocha 

o celkové výměře 6m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Odbor 

majetkoprávní obdržel žádost manželů Hynkových na základě výzvy odboru 

majetkoprávního o nájem částí pozemků. KMČ vydává souhlasné stanovisko. 

Hlasování 13/0/0. 

 

Stavební záležitosti 2015 - 2016: 

 KMČ pokračuje v přípravě žádosti o zpracování koncepční studie revize 

komplexní dopravní problematiky v rámci městské části Holice. 

 KMČ předložila návrh zástupci MmOl na realizaci investic na rok 2016. Návrhy 

jsou k dispozici k nahlédnutí na KMČ. 

 KMČ předložila požadavky zástupci MmOl na údržbu vodních ploch. 

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

 KMČ žádá TsmOl o sdělení termínu provedení vysprávky autobusové zastávky 

U Mlýna. 

 KMČ žádá o prověření možnosti vybudování asfaltové komunikace v části ulice 

U pekárny a Hollarova – podání žádosti. 

 

Různé: 

 Ing.Luňáček seznámil přítomné s výsledkem měření zatíženosti dopravou ve 

vybraném úseku městské části Holice (mostek přes Hamerský náhon 

z ul.Sladkovského na Náves svobody v obou směrech), informoval o koncepci 

dopravy a zodpověděl dotazy ke konkrétním dopravním a koncepčním 

záležitostem. 

 KMČ schválila položky čerpání finančního rozpočtu KMČ pro rok 2015. 

Hlasování 12/0/1. 

 KMČ požádá MmOl/odbor dopravy o doplnění možné instalace DZ v ulici 

Přemysla Oráče z důvodu větší ochrany bezpečnosti chodců. 

 KMČ na základě předložených doplňujících informací opětovně projednala a 

schválila instalaci vánočního osvětlení na Návsi svobody. 

 KMČ na základě předložených informací opětovně projednala a schválila 

realizaci a provoz internetové prezentace městské části Holice na 

www.naseholice.cz. 

http://www.naseholice.cz/


 Předseda KMČ informoval přítomné o připravovaném čtrnáctideníku 

vybraných městských částí města Olomouce. Po schůzce se zástupcem 

vydavatele předá další informace. 

 Předseda KMČ informoval přítomné o stavu projednávání projektu 

„Hamerská“. 

 Předseda KMČ informoval přítomné o stavu projednání žádosti a výsledku 

jednání s p.Zelinkou v záležitosti odvodnění části komunikace U pekárny. 

 KMČ zpracuje připomínky k plánu ořezu a kácení stromů v zimním období. 

 KMČ žádá TsmOl o provedení zálivky stromů a keřů na území městské části 

Holice, které jsou v majetku SmOl. 

 KMČ žádá TsmOl o kontrolu funkčnosti reproduktorů místního rozhlasu 

provozovaných na území městské části Holice. 

 Sběrová sobota proběhne v termínu 17.10.2015 na stanovišti rohu ulic U 

Hřiště a Přerovská (parkoviště). 

 

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 požádána o řešení možného vybudování dětského hřiště v jižní části 

Holice. Od p.Gužiaka obdržela podklady k této záležitosti. KMČ podala na 

SmOl žádost dne 13.10.2015. 

 KMČ obdržela prostřednictvím pana Ing.Kořínka podklady ke společné žádosti 

o vybudování komunikace v ulicích U pekárny a Hollarova. KMČ podá 

společnou žádost do 31.10.2015. 

 

Ukončení: 

Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 21:00 hodin. 

 

Příští schůze se koná dne 4. listopadu 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/

