ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC – HOLICE
ze dne 13. července 2016
Zahájení:
Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 13.7.2016
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. Z pověření předsedy vedl schůzi člen KMČ Bc. Miloslav Šmída.
Prezence:
Přítomni: Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Mgr. Pavel
Hanák, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Věra Zapletalová, Ing. Ludmila
Linhartová, František Ryšánek, Jiří Fuciman.
Nepřítomni: Jaroslav Frank, Antonín Jakubec, Mgr. Tomáš Trunečka.
Hosté (bez tit.): náměstek primátora Filip Žáček
p. Štěpánek - Městská policie (MPO)
p. Sůva, pí Češková a p. Češka, pí Pořízková, p. Švarc
p. Štůla, 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 žádá o preventivní kontrolu veřejného hřiště v areálu ZŠ během provozu
v pracovní dny, 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.



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
č.44 a ulicí U Cukrovaru č.10 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:
 Veřejná vyhláška – srážka vody dne 15.8.2016
Odeslaná pošta:
 Žádná odeslaná pošta.
Stavební záležitosti 2016:
 Náměstek primátora p. Žáček informoval členy KMČ a přítomné hosty s plánem
investičních akcí, které budou v Holici realizovány:
o kanalizace na ul. Přerovská-parkoviště – v letošním roce
o rekonstrukce ul. Hamerská – podání žádosti o stavební povolení
o cyklostezka Keplerova-Holický les – žádost o stavební povolení, akce
podmíněna dotací ITI
o pokračování cyklostezky po ul. Holická – řeší se majetkoprávní vztahy,
projektová dokumentace bude spojena s opravou komunikace této ulice
o přechody na ul. Keplerova – projektová dokumentace úpravy přechodu
u hřbitova a vybudování nového přechodu v blízkosti křižovatky s ul. Na
Dílkách (bod č. 8 Vyjádření OKR k Žádosti o revizi dopravy na
www.naseholice.cz/samosprava/informace-z-kmc/)
o dětské hřiště v jižní části – je počítáno s navýšením částky určené na
realizace dětských hřišť
o péče o drobné památky – obnovení nápisu na pomníku obětem
světových válek



PD pro rekonstrukci ulice Hamerská byla přepracována v celé obytné části od
ul. Přerovská až po vlečku do Setuzy – je plánováno představení nového
projektu.
Pan Jaroslav Šulc z MMOl, odbor dopravy, sděluje ohledně nebezpečného místa
v ul. Keplerova vedle domu na návsi Svobody 27/54 (odtokový kanálek mezi
komunikací a chodníkem), že oprava je dána do projektové dokumentace
týkající se rekonstrukce návsi Svobody a bude realizována souběžně s touto
rekonstrukcí.

Různé:
 Ing. Luňáček na základě měření provozu v Novém Dvoře doporučuje k řešení
dopravní situace v části Nový dvůr vybudování stavebních zpomalovacích
prahů – toto řešení doporučuje i OD a dopravní policie ČR, je nákladnější (bod
č.12 Vyjádření OKR k Žádosti o revizi dopravy). Dalším možným řešením je
instalace průjezdového radaru – MP.
 KMČ žádá o zmapování technického stavu reproduktorů místního rozhlasu a
stanovení cenového odhadu na potřebnou opravu – krátce po provedené
kontrole v květnu 2016 byly opět hlášeny nedostatky v několika ulicích.











Nový pan ředitel Hřbitovů města Olomouce PhDr. Radim Kašpar přivítá náměty
na zlepšení provozu veřejných pohřebišť – podněty můžete posílat na
info@naseholice.cz
Pan Fuciman podal vysvětlení vzniklého navýšení částky za realizaci výmalby
zastávek MHD.
KMČ se připojí k projektu odboru ŽP třídění plastů a papíru v rodinných
domech. Občané budou o projektu informováni pomocí letáků a požádáni o
vyplnění dotazníků, zda mají zájem o přidělení samostatných nádob přímo u
jejich domu.
KMČ připravuje seznam míst k obnově veřejné zeleně – podněty lze nadále
posílat do dne konání příští schůze KMČ dne 31.8.2016.
KMČ žádá o kontrolu provedení opravy živičným povrchem ve vjezdu do ul.
Krokova – tvoří se zde velké louže, největší za hranicí chodníku na ul.
Sladkovského v opravené části komunikace, mnohem větší než před opravou,
na konci chodníku chybí obrubník.
Na základě hlasování 9/0/0 (p. Tomášek v době hlasování nepřítomen) byla
odsouhlasena částka 5.000 Kč z rozpočtu komise na podporu akcí místního
SDH.
Pan Ryšánek informoval členy o připravovaném čísle novin Naše Holice
věnovaného 80. výročí postavení nové budovy ZŠ, které vyjde již 1.9.

Připomínky občanů:
 Pan Štůla upozorňuje na problém v evidenci a údržbě chodníku v ul. Hamerská
od ul. Staškova až k vlečce vedoucí do Setuzy, dále žádá o přechod pro chodce
– požadavky uvedeny v Žádosti týkající se zlepšení dopravní situace na ulici
Hamerská.
 Pan Jaroslav Sůva upozornil na hluk od poklopů kanalizace v ul. Keplerova při
průjezdu kamionů v nočních hodinách – SSOK.
 Pan Žákovčík žádá o sdělení k odstraněnému přechodu před Milotelem (spojuje
autobusové zastávky) a požaduje jeho obnovení – SSOK.
 Pan Žákovčík žádá o měření rychlosti v ul. Hamerská – přislíbeno PČR.
 Pan Martin Češka požádal o zvýrazňující prvek kolem DZ omezující rychlost
před přechodem u hřbitova na ul. Keplerova a žádá v této části ulice o měření
rychlosti – PČR.
 Paní Češková požádala o dohled na přechodu u hřbitova pro děti jdoucí od září
do školy – výzva pro dobrovolníky z řad občanů pro pomoc dětem při
přecházení na tomto přechodu.
 Pan a paní Češkovi upozornili na nedokončené osvětlení v ulici s novou
zástavbou při ul. Partyzánská před p.č. 779/2 – ze země trčí dráty.
 Pan a paní Češkovi upozornili na poškozený chodník na ulici Keplerova před
bývalou sběrnou – mezi plakátovací stěnou a návsí Svobody.
 Paní Češková upozornila na přerostlou plevel na pozemku p.č. 779/2 při ul.
Partyzánská.
 Paní Frühaufová upozornila na přerostlou trávu na ul. Přerovská po levé straně
při výjezdu z ul. E.Destinové.
 Na základě připomínky pí Škrachové KMČ žádá prověření úpravy zeleně mezi
ulicemi Slunečná a Ječmínkova – TS.
 Pan Švarc sdělil KMČ připomínky ke změně dopravní situace na mostě u mlýna
osazením DZ B2 – p.předseda odeslal tento podnět k posouzení ing. Luňáčkovi
a požádal o odborné stanovisko. Současně přiložil žádost pana Andrleho ve
stejné záležitosti.

Ukončení:
Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 22:00 hodin. Pracovní verzi zápisu obdrželi
členové KMČ k připomínkování a případnému doplnění ve stanovené lhůtě. Obdržené
připomínky byly zapracovány.
Příští schůze se koná dne 31. srpna 2016 v 18:00 v salonku Holického statku,
Náves Svobody 14.
Termíny jednání KMČ jsou uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz.
Zapsala Věra Zapletalová. Na základě konsenzu schválili přítomní členové KMČ.

