ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC – HOLICE
ze dne 4. května 2016
Zahájení:
Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 4.5.2016
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.
Hosté (bez tit.):
p. Štěpánek - Městská policie (MPO)
p. Štůla, pí. Drexlerová, pí. Erbesová, pí. Boscato, p. Kovář
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 zajištění bezpečnosti chodců v pracovní dny v době od 7:30 do
8:00 v ulici Přemysla Oráče v úseku chybějící části chodníku z důvodu cesty
dětí do školy z východní části Holice.
 KMČ žádá o preventivní kontrolu veřejného hřiště v areálu ZŠ během provozu
v pracovní dny mezi 15:00 až 20:00, víkendy a svátky mezi 9:00 až 20:00.
 KMČ žádá o měřění rychlosti vozidel na návsi Svobody a v ulici U Cukrovaru.
 KMČ žádá kontrolu okolí břehu Hamerského náhonu s přístupem z ul. Přemysla
Oráče, dále v ul. Jaselská směrem k vlečce za kontejnery na tříděný odpad a
odtud vlevo směrem k nadjezdu nad železniční vlečkou – schází se zde
nezletilá mládež v odpoledních a večerních hodinách zvláště v pátek a o
víkendech.
 KMČ žádá kontrolu průchodu přes Holický statek.
 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 zástupce PČR o účast na pravidelných jednáních KMČ.
 KMČ trvá na pravidelném měřění rychlosti vozidel v ulici Hamerská a v ul.
Keplerova v části u nového mostku – křižovatka s ulicí Průmyslová a u
hřbitova.



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. 1796 ostatní plocha o
výměře 326m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný pozemek
se nachází v lokalitě u Třešňové aleje a v blízkosti lokality U Moravy.
Společnost RESTA s.r.o. žádá o prodej předmětného pozemku za účelem
rozšíření kompostárny a údržby tohoto pozemku.
 Statutární město Olomouc – primátor – sdělení odboru dopravy, odd.
majetkové správy komunikací – letos nebyla oprava ulice Hanácká vybrána k
realizaci, realizace možná v r. 2017 po schválení RMO.
 Rozpis prací na měsíc z TSMO – stačí zasílat mailem předsedovi KMČ.
Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti:
 MmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité
věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, parc. č. 1796 ostatní plocha o
výměře 326m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný pozemek
se nachází v lokalitě u Třešňové aleje a v blízkosti lokality U Moravy.
Společnost RESTA s.r.o. žádá o prodej předmětného pozemku za účelem
rozšíření kompostárny a údržby tohoto pozemku – KMČ s žádostí souhlasí na
základě hlasování 12/0/1.
Stavební záležitosti 2016:
 Zahájení výstavby kanalizace v ulici U Solných mlýnů dne 5. května - zákres
stavby a bližší informace na www.naseholice.cz.
 Probíhá přepracování PD rekonstrukce v celé obytné části ulice Hamerská –
předseda KMČ požádá o předložení PD k připomínkování, předpokládaná
realizace bude v roce 2017.
 V části Nový Dvůr budou nainstalovány plastové zpomalovací prahy.
 Členové KMČ byli seznámeni s průběhem procesu týkající se východní tangenty
– řešení problémů bude zapracováno do PD, podporu je možné vyjádřit
podpisem do konce června na určených místech.
Různé:
 KMČ obdržela výsledky měření intenzity dopravy v ulici Hamerská – analýza
poslouží jako podklad k žádosti občanů z ulic Hamerská a Staškova (protokoly
z měření dostupné na www.naseholice.cz v části Doprava – Hamerská ulice).
 KMČ žádá opravu místního rozhlasu – závada hlášena na ul. Sladkovského a na
ul. Na Zábraní. Dne 9.5.2016 proběhne kontrola funkčnosti místního rozhlasu v
celé městské části.
 Paní Horská byla pověřena vypracováním seznamu návrhu lokalit zákazu
konzumace alkoholu a odesláním pí. Horňákové.
 Pan Šmída zhodnotil realizaci osvětlení kostela – připomínky jsou řešeny.
 Pan Šmída seznámil členy s akcí projektu Moravský labyrint 4.6.2016 - Den
dětí a kácení máje ve spolupráci nejen s MŠ.
 SMOl odbor ŽP sděluje, že výsadba keřů na břehu Hamerského náhonu na
Keplerově ulici není možná z důvodu ochranného pásma veřejných sítí vedoucí
pod dotčeným pozemkem.
 KMČ má zájem připojit Holici k projektu odboru ŽP třídění plastů a papíru v
rodinných domech – RNDr. Matzenauerová. Občané budou o projektu





informováni pomocí letáků a požádáni o vyplnění dotazníků, zda mají zájem o
přidělení samostatných nádob přímo u jejich domu.
Pravidelný úklid v Holici je zajišťován pracovníky pověřenými TSMO – jde o
pilotní projekt, podněty lze zasílat členům KMČ nebo na info@naseholice.cz,
poté budou předány vedení TSMO. Stálý pracovník je nadále v pracovní
neschopnosti.
Paní Zapletalová předložila možnost vyvěšovat každoročně moravskou
zemskou vlajku ve státní svátek 5.7.2016 na počest příchodu sv. Cyrila a sv.
Metoděje, patronů Moravy – p. Šmída nabídl prostor Holického statku.

Připomínky občanů:
 Pan Štůla za všechny přítomné hosty seznámil členy KMČ s Žádostí o podporu
realizace opatření ke zlepšení dopravní situace na ulici Hamerská a požádal
KMČ o podporu – probíhá hlášení rozhlasem a podpisová akce pro podpoření
žádosti – celá žádost s přílohami je zveřejněna na www.naseholice.cz v části
Doprava.
 KMČ byla upozorněna na černou skládku v ulici Jaselská směrem k vlečce –
TSMO a p. Swaczyna.
 Občané pracující do 17 hod. žádají o změnu začátku hlášení místního rozhlasu
nejdříve na 17:30.
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 1. června 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.

