
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC – HOLICE 
ze dne 31. srpna 2016  

 
Zahájení:  

Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc – Holice svolanou na den 

31.8.2016 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, Antonín 

Jakubec, Mgr. Pavel Hanák, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Jaroslav Frank, 

Věra Zapletalová, Ing. Ludmila Linhartová, František Ryšánek, Jiří Fuciman. 

Nepřítomni: Mgr. Tomáš Trunečka. 

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

          p. Tomáš Pernička 

 

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 19:00, víkendy a svátky mezi 9:00 až 19:00. 

 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 – scházívá 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 – obchod č. 42A je 

mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru, dále obchod v ul. Jaselská č. 2, kde 

dochází k porušování vyhlášky města o zákazu konzumace alkoholu na 

veřejném prostranství. 

 KMČ žádá o měření rychlosti vozidel na návsi Svobody a v ulici U Cukrovaru. 

 KMČ žádá o kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části 

Holice. 

 KMČ žádá o kontrolu dodržování zákazu parkování na travnaté ploše v ul. 

Staškova č.24 a č.26 ve všední dny kolem 17 hod. a o víkendech při 

fotbalových utkáních – za areálem HFK je dostatek parkovacích míst s 

přístupem do areálu hřiště. 



 

Policie ČR:  

 KMČ žádá zástupce PČR o účast na pravidelných jednáních KMČ. 

 KMČ trvá na pravidelném měření rychlosti vozidel v ulici Hamerská a v ul. 

Keplerova u hřbitova a v části u nového mostku – křižovatka s ulicí 

Průmyslovou. 

 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: 

 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska ke koupi nemovité 

věci ve vlastnictví pana Davida Resseka do vlastnictví SMOl z důvodu využití 

části předmětného pozemku pro dopravní infrastrukturu. Pozemek parc. č. 

1444/8 orná půda o výměře 1339 m2 se nachází v blízkosti ulice U Potoka, v 

k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. 

 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k darování 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – Olomoucký kraj 

žádá o darování části předmětných pozemků dotčených stavbou „Most 

ev.č.570-001 Olomouc-Holice“ do svého vlastnictví. Předmětné pozemky se 

nacházejí při ulici Keplerova, část parc. č. 635 vodní plocha o výměře 33 m2, 

části parc. č. 1920/3 ostatní plocha o výměře 21 m2, části parc. č. 1920/7 

ostatní plocha o výměře 2 m2, část parc. č. 1920/10 ostatní plocha o výměře 

17 m2, část parc. č. 1920/11 ostatní plocha o výměře 7 m2, vše v k.ú. Holice 

u Olomouce, obec Olomouc. 

 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité 

věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část parc. č. 576/2 ostatní 

plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc. Na předmětné části 

pozemku se nachází budova trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., která žádá o prodej předmětné části pozemku.  

 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce, pozemek parc. č. 

1752/3 vodní plocha o výměře 4778 m2 a pozemek parc. č. 1752/4 vodní 

plocha o výměře 3818 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Český 

rybářský svaz, z.s., místní organizace Olomouc žádá o odkoupení výše 

uvedených parcel pro možnost čerpání dotací z evropských fondů k revitalizaci 

rybníků a nádrží. 

 

Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti: 

 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska ke koupi nemovité 

věci ve vlastnictví pana Davida Resseka do vlastnictví SMOl z důvodu využití 

části předmětného pozemku pro dopravní infrastrukturu. Pozemek parc. č. 

1444/8 orná půda o výměře 1339 m2 se nachází v blízkosti ulice U Potoka, v 

k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc – KMČ na základě hlasování 0/10/2 

shledává nabídku pro město nepotřebnou. 

 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k darování 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – Olomoucký kraj 

žádá o darování části předmětných pozemků dotčených stavbou „Most 

ev.č.570-001 Olomouc-Holice“ do svého vlastnictví. Předmětné pozemky se 

nacházejí při ulici Keplerova, část parc. č. 635 vodní plocha o výměře 33 m2, 

části parc. č. 1920/3 ostatní plocha o výměře 21 m2, části parc. č. 1920/7 

ostatní plocha o výměře 2 m2, část parc. č. 1920/10 ostatní plocha o výměře 

17 m2, část parc. č. 1920/11 ostatní plocha o výměře 7 m2, vše v k.ú. Holice 



 

u Olomouce, obec Olomouc – KMČ na základě hlasování 12/0/0 s žádostí 

souhlasí.  

 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité 

věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část parc. č. 576/2 ostatní 

plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc. Na předmětné části 

pozemku se nachází budova trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., která žádá o prodej předmětné části pozemku - KMČ na 

základě hlasování 12/0/0 s žádostí souhlasí.   

 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce, pozemek parc. č. 

1752/3 vodní plocha o výměře 4778 m2 a pozemek parc. č. 1752/4 vodní 

plocha o výměře 3818 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Český 

rybářský svaz, z.s. místní organizace Olomouc žádá o odkoupení výše 

uvedených parcel – KMČ na základě hlasování 12/0/0 s žádostí souhlasí.    

 

Stavební záležitosti 2016: 

 KMČ žádá o sdělení informací k projektu přechodů na ul. Keplerova – pro 

dopravní projektování, Ing. Lýsek. 

 KMČ podporuje projekt výstavby „Silnice I/46 Olomouc - východní tangenta“. 

 Návrhy pro plán investic v roce 2017 – zasláno Bc. Horňákové. 

 Oprava povrchu komunikace v ul. Jaselská bude navazovat na opravu v ul. 

Hanácká, projektová dokumentace je vypracovaná – probíhá přehodnocení 

investičních akcí SMOl s možností realizace opravy do konce roku 2016.  

 

Různé: 

 KMČ žádá o odstranění dopravního značení v ul. Přemysla Oráče v případě, že 

již jejich umístění nemá opodstatnění – oprava části komunikace proběhla na 

začátku srpna – pro odd. dopravních opatření a pro  p. Sedláčka. 

 KMČ žádá o zřízení nového stanoviště pro umístění kontejnerů na tříděný 

odpad v jižní části Holice v ulicích s novou zástavbou (v ul. Ječmínkova a Na 

Zábraní) – pro Mgr. Swaczynu. 

 KMČ žádá o přidání kontejneru na plasty na stanovišti pro tříděný odpad na 

parkovišti v ul. U Cukrovaru č. 10 – pro Mgr. Swaczynu. 

 KMČ byla informována o posílení počtu nízkopodlažních autobusů MHD na 

linkách č. 12 a 19 do konce roku 2016. V roce 2017 budou všechny spoje 

zajištěné nízkopodlažními vozy. 

 Paní Horská informovala členy KMČ o údržbě zeleně na návsi Svobody, která je 

v péči pana Víťazky (již od roku 2004). 

 KMČ obdržela nabídku sociálních služeb pro občany Holice. Bližší informace 

uveřejněny na www.naseholice.cz a ve vitrínkách. 

 

Připomínky občanů: 

 Pan Pernička žádá o řešení dopravní situace k zajištění bezpečnosti v ul. 

Jaselská z důvodu nárůstu dopravy v této ulici – projíždějí tudy auta z ul. 

Přerovská do ul. Hamerské. K žádosti se připojují pí Baleková, p. Sedláček, p. 

Kozák – pro Ing. Motyčkovou, odd. dopravních opatření. 

 Pan Konečný upozornil na průjezd velkotonážních nákladních aut v ul. 

Keplerova – v ulici nejsou umístěny dopravní značky zakazující vjezd 

velkotonážních kamionů. KMČ žádá o informaci, zda je omezení tonáže vozidel 

přes nový most v ul. Keplerova – pro dopravní inspektorát. 

 Paní Zapletalová upozornila na černou skládku v ul. U Cukrovaru v prostoru 

mezi budovou staré kotelny a zídkou garáží – pro Mgr. Swaczynu. 

http://www.naseholice.cz/


 

 Černá skládka se nachází také v ul. Krokova v prostoru kontejnerů na tříděný 

odpad – pro Mgr. Swaczynu. 

 Paní Šišková žádá o přemístění odpadkového koše v ul. Krokova, který je 

umístěn těsně za její zídkou,  parc.č. 1928/2 část trávníku a komunikace v této 

ulici je v jejím vlastnictví – pan Ryšánek navrhuje přemístění odpadkového 

koše na druhou stranu komunikace u domu Krokova č.1, v městském pozemku 

parc.č. 1928/1 v nezpevněné části – posláno prostřednictvím formuláře Hlášení 

závad TSMO – pro Mgr. Swaczynu.  

 Paní Kapustová žádá o pravidelné sečení trávy kolem domů v ul. Přemysla 

Oráče, domy se nacházejí v blízkosti křížovatky s ul. Přerovskou – pro TSMO, 

údržba zeleně. 

 Paní Zapletalová upozornila na zlomenou túji v parčíku v ul. Přerovská – pro 

TSMO, údržba zeleně. 

 Pan Talafous vznesl požadavek na zrušení zvukové signalizace, která je 

součástí přechodu pro chodce na světelné křižovatce Přerovská–Hamerská, 

signalizace pana Talafouse ruší – KMČ žádá ŘSD a SSOK o odborné vyjádření. 

 

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 7. září 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. 

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

