ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC – HOLICE
ze dne 6. dubna 2016
Zahájení:
Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc – Holice svolanou na den 6.4.2016
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, Mgr. Pavel Hanák, Bc. Miloslav
Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Jaroslav Frank, Věra Zapletalová, Ing. Ludmila Linhartová,
Jiří Fuciman, František Ryšánek.
Nepřítomni: Silvestr Tomášek, Antonín Jakubec a Mgr. Tomáš Trunečka.
Hosté (bez tit.):
p. Štěpánek - Městská policie (MPO)
p. František Švec
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 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 kontrolu veřejného hřiště v areálu ZŠ od 1.4. do
31.10. během provozu v pracovní dny mezi 15:00 až 19:00, víkendy a svátky
mezi 9:00 až 19:00.
 KMČ žádá o zaslání harmonogramu měřění rychlosti vozidel na květen a
následné zaslání výsledků měření v ul. Keplerova u hřbitova a na návsi
Svobody.
 KMČ žádá kontrolu uličky mezi domy vedoucí z ul. Přemysla Oráče směrem k
potoku a v ul. Jaselská směrem k vlečce za kontejnery na tříděný odpad –
odpoledne a k večeru zvláště v pátek a o víkendech.
 KMČ žádá kontolu průchodu přes Holický statek – z důvodu jeho zachování.
 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 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:
 MmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité
věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část pozemku parc. č.
1721/29 ostatní plocha o výměře 141m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici Šlechtitelů. Žadatelka paní
Alena Kroutilová žádá o prodej části předmětného pozemku z důvodu přístupu
na pozemek parc. č. 1721/50 orná půda v jejím vlastnictví.
 MmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nabídce ke koupi
nemovitých věcí ve vlastnictví ČR – Zemědělský podnik Razová, st. podnik v
likvidaci do vlastnictví statutárního města Olomouce, parc. č. 1909/8 vodní
plocha o výměře 105m2, parc. č. 1909/25 vodní plocha o výměře 892m2 a
parc. č. 1909/26 vodní plocha o výměře 1301m2, všechny v k.ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc. Předmětné pozemky se nacházejí mezi ulicemi Dolní
Novosadská a Keplerova. Jsou to koryta vodních toků, které sousedí s
pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouc.
 MmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část parc. č.
576/2 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc.
 MmOl – odbor majetkoprávní – na vědomí – rozhodnutí Rady města Olomouce
– RMO schválila nájem pozemku parc. č. 364/3 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 22 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, za účelem užívání
budovy bez čp/če, garáž, ve vlastnictví manželů Žáčkových, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou.
 MmOl – odbor majetkoprávní – na vědomí – rozhodnutí Zastupitelstva města
Olomouce – žádosti p. Stanislava Meiznera o prodej pozemku parc. č. 1552
orná půda o výměře 287 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc nebylo
vyhověno.
Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti:
 MmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité
věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část pozemku parc. č.
1721/29 ostatní plocha o výměře 141m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici Šlechtitelů. Žadatelka paní
Alena Kroutilová žádá o prodej části předmětného pozemku z důvodu přístupu
na pozemek parc. č. 1721/50 orná půda v jejím vlastnictví – KMČ žádá o
upřesnění podkladů.
 MmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nabídce ke koupi
nemovitých věcí ve vlastnictví ČR – Zemědělský podnik Razová, st.podnik v
likvidaci do vlastnictví statutárního města Olomouce, parc. č. 1909/8 vodní
plocha o výměře 105m2, parc. č. 1909/25 vodní plocha o výměře 892m2 a
parc. č. 1909/26 vodní plocha o výměře 1301m2, všechny v k.ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc. Předmětné pozemky se nacházejí mezi ulicemi Dolní
Novosadská a Keplerova. Jsou to koryta vodních toků, které sousedí s
pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouc – KMČ doporučuje.
 MmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část parc. č.
576/2 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc – netýká
se KMČ č.4.
 MmOl – odbor ŽP – žádost o výsadbu keřů na břehu hamerského náhonu na
Keplerově ulici.

Stavební záležitosti 2016:
 Dne 9.3.2016 se konala schůzka s panem doc. Antonínem Staňkem,
primátorem města Olomouce ve věci opravy ulice Hanácká. Za KMČ jednala
Mgr. Jarmila Horská a p. Silvestr Tomášek – o výsledku bude KMČ
informována.
Různé:
 Předseda KMČ seznámil členy se stanoviskem MMOL k Žádosti o revizi dopravy
na území městské části Olomouc – Holice. Vyjádření odboru koncepce a
rozvoje je zveřejněno na www.naseholice.cz
 Realizace vybraných bodů Žádosti o revizi dopravy:
o požadavek na stanovisko cyklokoordinátora pana Ing. Loserta k bodu
č.6 posun dopravní značky „zákaz vjezdu jízdních kol“
o zvážení
návrhu
zpracování
projektové
dokumentace
řešení
problémového místa vpustě na křižovatce ul. Keplerova a náves
Svobody (bod č. 10)
o v měsíci dubnu proběhne opakované měření intenzity dopravy v ul.
Hamerská - na základě analýzy zjištěných hodnot bude následně
rozhodnuto o dalším postupu (bod č. 11)
o zpomalení průjezdu vozidel v části Nový Dvůr (bod č. 12) – k projektu
osazení plastových zpomalovacích prahů odbor dopravy požaduje
písemný souhlas majitelů sousedních nemovitostí. Doporučení dopravní
policie je vybudování stavebních prahů.




Bylo schváleno navýšení částky z rozpočtu KMČ pro osvětlení kostela a zároveň
snížení částky na rozšíření vánočního osvětlení, hlasování 10/0/0. Rozpočet
bude zveřejněn na webu.
Pan Šmída seznámil členy s plánem akcí projektu Moravský labyrint na 30.4.,
1.5. a 6.5. a se záměrem otevření „letního kina“ ve stodole Holického statku.
Pracovník TS zajišťující úklid v Holici má nastoupit po nemoci asi v polovině
dubna.

Připomínky občanů:
 Pan Švec upozornil na problém s výrazným překračováním rychlosti v místní
části Nový Dvůr a žádá o měření – návrh p. předsedy na instalaci přístroje k
měření celodenního provozu - koncepce dopravy Ing. Luňáček.
 Pan Švec upozornil na černé skládky v lokalitě rybníčků u Nového Dvora a
navrhl monitorování této lokality.
 Občané na rohu Keplerovy ulice a ul. U Cukrovaru č. 6 – 8 požadují zajištění
bezpečnosti chodců – p. předseda požádá p. Šulce z TSMO o posouzení.
 Občané na Keplerově ulici žádají omezení rychlosti na 30 km/hod. v úseku
nového mostku, řidiči tudy jezdí nepřiměřeně rychle – odbor dopravy.
Ukončení:
Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:35 hodin. Pracovní verzi zápisu obdrželi
členové schůze k připomínkování a případnému doplnění ve stanovené lhůtě.
Obdržené připomínky byly zapracovány.
Příští schůze se koná dne 4. května 2016 v 18:00 v salonku Holického statku,
Náves Svobody 14.
Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz. Zapsala
Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

