
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC – HOLICE 
ze dne 4. listopadu 2015 

 
Zahájení:  

Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 

4.11.2015 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) 

 

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:  

Vznesené připomínky byly zodpovězeny. 

 
Městská policie:  

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

 KMČ žádá častější kontrolu kolem obchodů s potravinami mezi návsí Svobody 

a ulicí U Cukrovaru a v Jaselské ulici, kde dochází k porušování vyhlášky 

města o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství.  

 KMČ žádá kontrolu proluky mezi ul. U cukrovaru – Náves svobody, kde 

dochází k poškozovaní fasád domů. 

 KMČ žádá i nadále o provádění preventivního dohledu dopravy v pracovní dny 

během školního roku 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 jménem předsedy děkuje 

veliteli směny MPO p.Brokešovi za vstřícnost a provádění občasného dohledu 

dopravy strážníky MPO. 

 KMČ žádá o namátkové provádění radarového měření rychlosti v ul.Keplerova 

(u hřbitova), ul.Hamerská, ul.Sladkovského – Přemysla Oráče. 

 KMČ žádá o kontrolu parkovacího místa pro invalidy na Návsi svobody před 

potravinami a dodržování pravidel silničního provozu pro parkování 

vynucených dopravním značením. 

 KMČ byla informována o řešení odstavených vozidel bez RZ v ul.Hanácká. 

 Předseda KMČ děkuje MPO za dohled a zajištění bezpečnosti účastníků 

lampionového průvodu během kulturní akce „Uspávání broučků“. 

 

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 listopad. 

 SMOl, odbor investic – odbor investic eviduje a zařadil do návrhu plánu pro 

rok 2016 požadavky KMČ Holice, ve kterých figuruje akce na zpracování PD – 

„Ul. U pekárny, kanalizace a komunikace“. Odbor investic rozšíří tento 

požadavek o přání občanů a KMČ o ulici Hollarovu s místem pro parkování, 

v komentáři návrhu plánu. 

 MmOl – odbor životního prostředí – oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení 

vodoprávního šetření a ústního jednání. Žádost o schválení změny zvláštních 

podmínek pro vypouštění odpadních vod u společnosti OLMA a.s. 

v kanalizačním řádu stokové sítě města Olomouce. Žadatel Moravská 

vodárenská, a.s.. 

 MmOl – odbor stavební – dodateční povolení zvláštního užívání místní 

komunikace ul.U Solných mlýnů z důvodu havárie inženýrských podzemních 

sítí v termínu 24.9. - 3.10.2015. 

 MmOl – odbor stavební – dodateční povolení zvláštního užívání místní 

komunikace ul.Přemysla Oráče z důvodu havárie inženýrských podzemních sítí 

v termínu 9.10. - 18.10.2015. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – parc. ostatní plocha 

č./výměra: 

125/30m2, 128/28m2, 131/28m2, 134/41m2, část137/20m2, 140/18m2, 

143/19m2, 145/13m2, 147/57m2, 151/22m2, část 154/16m2, 160.2/18m2, 

164/29m2, část 167/15m2, část 167/16m2, 172/15m2 vše v k.ú.Holice u 

Olomouce, obec Olomouc. Žadatelé Jaroslava a Tomáš Zapletalovi žádají o 

nájem předmětného pozemku o výměře 41m2 za účelem předzahrádky k RD. 

SMOl je dále žádáno o obecné vyjádření k možným prodejům nebo pachtům 

(v případě, kdy nebude možné realizovat prodej), k jednotlivým částem 

předmětných pozemků, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce 

a jsou užívány jednotlivými vlastníky navazujících nemovitých věcí. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité 

věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce – parc.č. 364/3 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 22m2 v k.ú.Holice u Olomouce, Obec Olomouc. 

Manželé Žáčkovi žádají o nájem předmětného pozemku. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – část parc.č. 1584 zahrada o 

výměře 400m2 v k.ú.Holice u Olomouce, obec Olomouc. Paní Dobrovolská 

žádá o nájem části předmětného pozemku za účelem užívání zahrádky. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – části parc.č. 1907/8 vodní 

plocha o výměře 1m2 a parc.č. 1918/18 ostatní plocha o výměře 1m2, vše 

v k.ú.Holice u Olomouce, obec Olomouc. Společnost HOPI POPI, a.s. žádá o 

nájem předmětných částí pozemků za účelem umístění stojanů dopravně – 

navigačního značení. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji a pachtu 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – části 

parc.č.1952 ostatní plocha o celkové výměře 61m2 v k.ú.Holice u Olomouce, 

obec Olomouc. Pan Hofmeister žádá na základě výzvy odboru 

majetkoprávního o prodej části předmětného pozemku o výměře 46m2 za 

účelem zahrádky a rekreace a v žádosti uvedel, že v blízkosti se nachází 

dráha a pozemek tedy leží v ochranném pásmu a proto žádá o sníženou kupní 

cenu, která byla platná v roce 1990. Pan Kovařík žádá na základě výzvy 



odboru majetkoprávního o nájem části předmětného pozemku o výměře 

15m2 za účelem zeleninové zahrádky a rekreace. 

 

Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti: 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – parc. ostatní plocha 

č./výměra: 

125/30m2, 128/28m2, 131/28m2, 134/41m2, část137/20m2, 140/18m2, 

143/19m2, 145/13m2, 147/57m2, 151/22m2, část 154/16m2, 160.2/18m2, 

164/29m2, část 167/15m2, část 167/16m2, 172/15m2 vše v k.ú.Holice u 

Olomouce, obec Olomouc. Žadatelé Jaroslava a Tomáš Zapletalovi žádají o 

nájem předmětného pozemku o výměře 41m2 za účelem předzahrádky k RD. 

SMOl je dále žádáno o obecné vyjádření k možným prodejům nebo pachtům 

(v případě, kdy nebude možné realizovat prodej), k jednotlivým částem 

předmětných pozemků, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce 

a jsou užívány jednotlivými vlastníky navazujících nemovitých věcí. KMČ 

vydává souhlasné stanovisko s nájmem, nesouhlasné stanovisko k žádosti 

SMOl o obecné vyjádření. KMČ se nebude vyjadřovat obecně. Hlasování 

13/0/0. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité 

věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce – parc.č. 364/3 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 22m2 v k.ú.Holice u Olomouce, Obec Olomouc. 

Manželé Žáčkovi žádají o nájem předmětného pozemku. KMČ vydává 

souhlasné stanovisko. Hlasování 13/0/0. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých 

věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – část parc.č. 1584 zahrada o 

výměře 400m2 v k.ú.Holice u Olomouce, obec Olomouc. Paní Dobrovolská 

žádá o nájem části předmětného pozemku za účelem užívání zahrádky. 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 parc.č. 1907/8 vodní 

plocha o výměře 1m2 a parc.č. 1918/18 ostatní plocha o výměře 1m2, vše 

v k.ú.Holice u Olomouce, obec Olomouc. Společnost HOPI POPI, a.s. žádá o 

nájem předmětných částí pozemků za účelem umístění stojanů dopravně – 

navigačního značení. KMČ vydává souhlasné stanovisko. Hlasování 13/0/0. 

 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji a pachtu 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – části 

parc.č.1952 ostatní plocha o celkové výměře 61m2 v k.ú.Holice u Olomouce, 

obec Olomouc. Pan Hofmeister žádá na základě výzvy odboru 

majetkoprávního o prodej části předmětného pozemku o výměře 46m2 za 

účelem zahrádky a rekreace a v žádosti uvedel, že v blízkosti se nachází 

dráha a pozemek tedy leží v ochranném pásmu a proto žádá o sníženou kupní 

cenu, která byla platná v roce 1990. Pan Kovařík žádá na základě výzvy 

odboru majetkoprávního o nájem části předmětného pozemku o výměře 

15m2 za účelem zeleninové zahrádky a rekreace. KMČ vydává souhlasné 

stanovisko vyjma posouzení požadavku na sníženou kupní cenu. KMČ není 

kompetentní rozhodnout a posoudit výši ceny. Hlasování 13/0/0. 

 

Stavební záležitosti 2015 - 2016: 

 Žádost KMČ o zpracování koncepční studie revize komplexní dopravní 

problematiky v rámci městské části Holice – probíhá finální úprava 



jednotlivých návrhů, bude posouzeno na schůzi KMČ, poté bude předáno na 

MMOl.  
 KMČ připraví návrh pro MMOl/TSMOl na opravy a rekonstrukce z rozpočtu 

KMČ na rok 2016. Návrh bude připraven v průběhu měsíce listopadu 2015. 

 Žádost KMČ o provedení vysprávky autobusové zastávky U Mlýna je 

zpracována a bude provedena v průběhu měsíce listopadu 2015 za 

předpokladu přijatelných klimatických podmínek. 

 KMČ žádá MMOl, odbor životního prostředí o provedení kontroly stavu dřevin 

v majetku města na území městské části a následné provedení ořezu, příp. 

kácení. KMČ nemůže z pohledu odbornosti zhodnotit stav dřevin a rozhodnout 

o jejich ořezu, příp.kácení. 

 Ul. Hanácká – rozšíření komunikace, snížení prašnosti – zjištěním provedené 

opravy na odboru dopravy SMOl v roce 2016 byla pověřena Mgr. Jarmila 

Horská a s pověřením souhlasí. 
 KMČ podala žádost o vybudování dětského hřiště v jižní části Holice. O 

průběhu řešení žádosti informuje a jedná výhradně předseda KMČ se 

zástupcem rodičů panem Gužiakem. Společně je zároveň ve shodě 

konzultován a koordinován další postup. 

 

Různé: 

 KMČ obdržela žádost o vyjádření k organizaci sběrových sobot v roce 2016. 

Z důvodu rozdílného výkladu formulace žádosti členy KMČ, žádá do příští 

schůze předseda KMČ MMOl odbor životního prostředí o přesnější a 

jednoznačnou formulaci návrhu požadavku. 

 KMČ požádá MMOl/odbor dopravy o doplnění vodorovného dopravního značení 

(parkovací místo pro invalidy) na Návsi svobody před prodejnou potravin u 

paní Kratochvílové. Místo je v současné době osazeno pouze svislou dopravní 

značkou. 

 Předseda KMČ informoval přítomné o stavu projednávání projektu „Hamerská“ 

v souvislosti s problematikou inženýrských sítí. 

 KMČ opětovně požádá vedení ZŠ Holice o zvážení možnosti zprůchodnění 

areálu z ulice Stará Přerovská. 

 Informace předsedy z jednání RMO – město Olomouc spouští nový projekt, 

který zapojí aktivní seniory, dobrovolníky na dohled bezpečnosti dětí při cestě 

do školy. Budou osloveny městské kluby seniorů a vybráni vhodní uchazeči. 

 KMČ vyjadřuje poděkování organizátorům lampionového průvodu při 

příležitosti oslav založení republiky, zejména pak panu Vymlátilovi z SDH 

Holice a paní Veselské za květinovou výzdobu. 

 KMČ vyjadřuje poděkování organizátorům akce „Uspávání broučků“ za 

přípravu a průběh této kulturní akce pro děti. 

 V termínu 10.11. 2015 – setkání s jubilanty na Holickém dvoře. 

 Termín slavnostního rozsvěcení vánočního stromu a osvětlení bude zveřejněn 

na www.naseholice.cz a vyhlášen místním rozhlasem. 

 Předseda KMČ sděluje, že pokračuje příprava holických novin v novém 

formátu a uvádí na pravou míru mylně šířenou informaci, že tyto noviny byly 

zrušeny. Jejich vydávání bylo pouze přerušeno z důvodu nutnosti přípravy a 

snížení finančních nákladů. 

 

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 

http://www.naseholice.cz/


přecházení mimo přechod nebezpečné. Návrh na řešení bude iniciován 

předsedou KMČ. 

 KMČ byla požádána o řešení problematiky nákladní automobilové dopravy 

v ul.Hamerská. Návrh na řešení bude součástí žádosti o revizi dopravy. 

 

Ukončení: 

Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:30 hodin. Pracovní verzi zápisu obdrželi 

členové schůze k připomínkování a případnému doplnění ve stanovené lhůtě. 

 

Příští schůze se koná dne 2. prosince 2015 v 18:00 v salonku Holického statku, 

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

www.naseholice.cz . Schválil a za zápis zodpovídá: Bc. František Šváb, předseda 

KMČ Olomouc - Holice 

http://www.olomouc.eu/
http://www.naseholice.cz/

