ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC – HOLICE
ze dne 2. března 2016
Zahájení:
Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 2.3.2016
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, 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, Antonín Jakubec a Mgr. Tomáš
Trunečka.
Nepřítomni: nikdo
Hosté (bez tit.):
p. Štěpánek - Městská policie (MPO)
pí. Boscato, pí. Bednaříková, p. Štůla, p. Sädtler
Program schůze:
Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem schůze a obdrželi
případnou 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 trvá na preventivním dohledu 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 preventivní měření rychlosti vozidel v ul. Keplerova u hřbitova a
v ul. Hamerská (úsek křižovatka ul. Staškova – železniční vlečka).
 KMČ žádá o kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části
Holice.
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 - majetkoprávní záležitosti:
 Žádná došlá pošta.
Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti:
 Žádná odeslaná pošta.

Stavební záležitosti 2016:
 Předseda KMČ předložil na MMOl návrh pro užití navýšené částky na opravy
komunikací v roce 2016. KMČ se shodla na návrhu „Předláždění chodníků na
návsi Svobody“. Návrh bude následně projednán RMO. KMČ žádá o sdělení
rozhodnutí.
Různé:
 Předseda KMČ seznámil členy s výsledným návrhem p.Černohouze (předseda
KMČ č.17) týkající se spolupráce MMOl a KMČ.
 Předseda KMČ seznámil členy s možností uspořádání kulturní akce „Svátky
písní“ v městské části Holice a ověří možnosti realizace.
 Předseda KMČ seznámil členy s termínem jednání na MMOl ve věci Žádosti o
revizi dopravy na území městské části Olomouc – Holice. Jednání proběhne
8.3.2016, KMČ budou zastupovat Bc. Šváb, Bc. Šmída a p.Ryšánek, za vedení
města RNDr. Jakubec, náměstek primátora a Ing. Luňáček, oddělení koncepce
veřejné infrastruktury. Zápis z jednání bude zveřejněn na www.naseholice.cz.
 Termín uzávěrky – tj. předání příspěvků do dalšího čísla novin Naše Holice je
do 20.3., noviny vyjdou první týden v dubnu.
Připomínky občanů:
 p.Sädtler požádal KMČ o upřesnění termínu realizace stavby „Kanalizace ul. U
Solných mlýnů“. KMČ žádá MMOl o sdělení přesného termínu realizace stavby
a informací o možných dopravních a jiných omezeních při průběhu výstavby
pro obyvatele a podnikatelské subjekty v dané lokalitě.
 pí.Bednaříková upozornila KMČ na nevyhovující chodníky v ul. U Solných
mlýnů. KMČ ověří realizaci předláždění chodníků v rámci stavby kanalizace.
 p.Štůla – sdělil níže uvedené:
o žádá o preventivní měření rychlosti městskou policií v ul. Hamerská
(úsek křižovatka ul. Staškova – železniční vlečka).
o žádá zajištění pravidelného úklidu TSMO v ul. E. Destinové a rozpisu
lokalit úklidu na území MČ. KMČ žádá TSMO o předložení rozpisu.
o požádal KMČ o bližší informace ke koncepční žádosti dopravy. KMČ
sděluje, že se jedná o aktivitu výlučně KMČ, jejíž snahou a cílem bylo
sjednotit všechny podněty k dopravě na území MČ do jedné žádosti
k projednání na MMOl. KMČ iniciuje jednání ve spolupráci s MMOl, ze
svého statutu však nerozhoduje o realizaci uvedených návrhů. O
výsledcích jednání se zástupci MMOl bude KMČ občany informovat.
Ukončení:
Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 21:30 hodin. Pracovní verzi zápisu obdrželi
členové schůze k připomínkování a případnému doplnění ve stanovené lhůtě.
Obdržené připomínky byly zapracovány.
Příští schůze se koná dne 6. dubna 2016 v 18:00 v salonku Holického statku,
Náves Svobody 14.

Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz. Zapsal
František Ryšánek. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

