
Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz . Schválil a 

za zápis zodpovídá: Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice. 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC – HOLICE 
ze dne 3. února 2016  

 
Zahájení:  

Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 3.2.2016 

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

– Holici zahájil člen KMČ pan František Ryšánek z pověření předsedy KMČ pana Bc. 

Františka Švába a přivítal všechny přítomné a hosty. 

 

Prezence:  

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

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

Ludmila Linhartová, Jiří Fuciman, František Ryšánek a Antonín Jakubec 

Nepřítomni: Mgr. Tomáš Trunečka (omluven) 

Hosté (bez tit.): p. Štěpánek - Městská policie (MPO) 

      p. Štůla, pí. Boscato  

 

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 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 upozorňuje na parkování nákladních vozidel v městské části mimo 

vyhrazená místa. Zejména na ul. Na zábraní a na ul. Hamerská/Staškova 

v nočních hodinách - situace se zlepšila, MP bude parkování nákladních 

vozidel nadále monitorovat. 

 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. 
 Vraky v ulici Hanácká jsou odstraněny. 

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: 

 MmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Parc. č.364/2 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici Pode Mlýnem. Žadatelka 

žádá o prodej předmětného pozemku. 

http://www.olomouc.eu/
http://www.naseholice.cz/
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Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti: 

 MmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Parc. č.364/2 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici Pode Mlýnem. Žadatelka 

žádá o prodej předmětného pozemku. KMČ na základě hlasování s prodejem 

souhlasí. 

 

Stavební záležitosti 2015 - 2016: 

 KMČ obdržela upřesnění MMOl k požadavku na provedení oprav v roce 2016. 

S návrhem postupu prací KMČ na základě hlasování souhlasí. 

 

Různé: 

 KMČ předloží MMOl návrh paní Zapletalové na přemístění kontejnerů na 

tříděný odpad v ulici Krokova. 

 Slavnostní vítání dětí bude v letošním roce plně v režii Komise pro občanské 

záležitosti SMOl dle rozhodnutí KPOZ dne 27.1.2016. Blahopřání jubilantům a 

jejich slavnostní setkání bude probíhat v režii KMČ. 

 KMČ projednala a doplnila možnosti čerpání rozpočtu KMČ na rok 2016. 

Rozpočtové požadavky budou předány na MMOl a po schválení následně 

uveřejněny. 

 KMČ jedná se spolkem Moravský labyrint o projektech na rok 2016 a hledá 

možnosti vzájemné spolupráce na vybraných projektech. 

 KMČ obdržela pokyn MMOl pro případné vydávání neperiodických publikací. 

Předseda s tímto pokynem seznámil členy KMČ. 

 KMČ obdržela návrh možnosti ozvučení akcí pořádaných KMČ. KMČ žádá OVVI 

o bližší informace na základě nichž rozhodne na nejbližší schůzi. 

 KMČ obdržela pokyn MMOl pro čerpání rozpočtu KMČ, odboru dopravy MMOl a 

informace OVVI MMOl na rok 2016. Předseda s tímto pokynem seznámil členy 

KMČ. 

 Předseda KMČ seznámil členy s návrhem p.Černohouze (předseda KMČ č.17) 

týkající se spolupráce MMOl a KMČ. Dne 10.2.2016 proběhne pracovní 

schůzka na MMOl na úrovni předsedů KMČ. 

 KMČ prověří plán úklidu komunikací a chodníků v zimním období u TSMO.  

 KMČ žádá TSMO o doplnění VO na ul. Stará Přerovská a mezi ulicí Přemysla 

Oráče a Hamerským náhonem. 

 

Připomínky občanů: 

 p.Štůla požádal KMČ o zveřejnění návrhu na řešení dopravy a uvedení tohoto 

požadavku do zápisu. KMČ požadavku bez výhrad vyhověla. KMČ již dříve 

rozhodla o uveřejnění návrhu na www.naseholice.cz 

 KMČ požádá DPMO o zvážení možnosti navýšení počtu nízkopodlažních 

autobusů na linkách z/do Holice v ranních a odpoledních hodinách 

v pracovních dnech. Požadavek na KMČ uplatňují senioři, rodiče přepravující 

se s dětskými kočárky a RC Heřmánek. 

 

Ukončení: 

Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:00 hodin. Pracovní verzi zápisu obdrželi 

členové schůze k připomínkování a případnému doplnění ve stanovené lhůtě. 

Obdržené připomínky byly zapracovány.  

 

Příští schůze se koná dne 2. března 2016 v 18:00 v salonku Holického statku, 

Náves Svobody 14.  

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

