
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC – HOLICE 
ze dne 5. října 2016 

 
Zahájení: Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na 

den 5.10.2016 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, Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, Mgr. Pavel 

Hanák, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, František Ryšánek, Věra Zapletalová,  

Ing. Ludmila Linhartová, Jiří Fuciman. 

Nepřítomni: Jaroslav Frank, Mgr. Tomáš Trunečka, Antonín Jakubec. 

Hosté (bez titl.): p. Doubravský (PČR), p. Štěpánek (MPO), p. Štůla. 

 

Program schůze: Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem 

schůze a obdrželi podklady k projednání. 

 

Kontrola zápisu z minulé schůze: Bez připomínek. 
 
Městská policie:  

 KMČ žádá častější kontrolu kolem obchodů s potravinami, kde dochází k 

porušování vyhlášky města o zákazu konzumace alkoholu na veřejném 

prostranství – obchod č. 42A mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru, dále 

obchod v ul. Jaselská č. 2 a zvláště na návsi Svobody kolem novinového 

stánku před domem č. 11, kde zůstává po konzumentech nepořádek. 

 KMČ žádá o preventivní kontrolu dětského hřiště mezi panelovými domy U 

Cukrovaru č. 14A a č. 18 – pravidelně kolem 17 hod. – porušování vyhlášky 

města o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství, zůstává zde 

po konzumentech nepořádek. 

 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 18:00, víkendy a svátky mezi 9:00 až 18:00. 

 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 parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD. 

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

Holice. 

 KMČ žádá o kontrolu dodržování zákazu parkování v ul. Staškova na hranici 

křižovatky s ul. U Hřiště a na travnaté ploše před domy č. 24 a č. 26 a zákazu 

vjezdu (mimo dopravní obsluhy) před hlavním vchodem HFK – za areálem 

HFK je dostatek parkovacích míst s přístupem do areálu hřiště. 

 KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské 

části mimo plochy k tomu vyhrazené, zvláště v křižovatce ul. Hamerská a ul. 

Staškova. 



 

Policie ČR:  

 KMČ trvá na měření rychlosti vozidel v ul. 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 ulicích Na Krejnici, U Potoka, 

Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích. 

 

Došlá pošta: 

 Technické služby města Olomouce - plán prací na měsíc říjen. 

 

Odeslaná pošta: Žádná odeslaná pošta. 

 

Stavební záležitosti 2016: 

 Aktuální situace k dotazům pana Štůly k „Žádosti o podporu realizace opatření 

ke zlepšení dopravní situace na ul. Hamerská“ – vyjádření  p. náměstka 

Jakubce a kompletní informace jsou na www.naseholice.cz/zivot-v-

holici/doprava/hamerska-ulice/. 

 KMČ požádala zástupce projekční kanceláře DS+GEO projekt o seznámení se  

schválenou variantou projektu „Hamerská – sil.III/4436“ a osobní účast na 

příští schůzi KMČ. 

 Návrhy pro plán investic v roce 2017 budou zveřejněny na 

www.naseholice.cz. 

 KMČ žádá TSMO o výměnu pokřiveného sloupku a doplnění chybějícího 

sloupku v boční části ul. Pode Mlýnem před bránou domu Náves Svobody č. 2 

– auta jedoucí z ul. Pode Mlýnem si tudy zkracují cestu a přejíždí přes 

chodník. 

 KMČ žádá TSMO o opravu havarijního stavu vozovky před závodem JUTA v ul. 

Sladkovského č. 47 v pravé části vozovky ve směru od Hodolan do centra 

Holice. 

 KMČ se zúčastní výrobního výboru ke studii investičního záměru hasičské 

zbrojnice v Holici. 

 

Různé: 

 KMČ žádá na základě požadavku občanů o pravidelný úklid kolem kontejnerů 

na tříděný odpad v ul. Staškova, v ul. Krokova, v ul. U Cukrovaru a v ul. 

Keplerova – opakovaně zde bývá nepořádek z přeplněných kontejnerů a 

vznikájí zde černé skládky – pro TSMO / Návrh KMČ: zařazení úklidu do 

náplně práce přidělenému pracovníku z TS na úklid městské části, a to každý 

den jedno stanoviště. 

 KMČ žádá HFK na základě požadavku občanů o pravidelný úklid 

bezprostředního okolí areálu fotbalového hřiště a upozorňuje na chybějící koš 

na odpadky. 

 KMČ žádá na základě požadavku p. Perničky k řešení dopravní situace v ul. 

Jaselská o týdenní měření provozu v této ulici v části od ul. Hanácká po ul. 

Hamerskou – pro Ing. Luňáčka/ p.Holého. 

 KMČ žádá Bc. Horňákovou o informaci, jak postupovat v případě vstoupení do  

zadání PD pro rekonstrukci objektu bývalé staré kotelny U Cukrovaru č. 16. 

 KMČ na základě projednání souhlasí s podaným návrhem revize hranic 

městské části – pro Bc. Horňákovou. 

 KMČ žádá opravu ulomené DZ zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t v ul. Stará 

Přerovská při odbočení z ul. Keplerova – pro odd. správy dopravního značení. 

 

http://www.naseholice.cz/zivot-v-holici/doprava/hamerska-ulice/
http://www.naseholice.cz/zivot-v-holici/doprava/hamerska-ulice/


Připomínky občanů: 

 Pan Štůla žádá o trvalé měření rychlosti v ul. Hamerská, kde je opakovaně 

překračována povolená rychlost – pro DI PČR. 

 Pan Štůla navrhl umístit DZ B13 zákaz vjezdu vozidel převyšující hmotnost 

3,5t do ul. Staškova – pro DI PČR. 

 Obyvatelé z ul. Stará Přerovská č. 47, č. 52 a č. 54 žádají vybudování 

veřejného osvětlení v této části ulice. 

 Paní Horská upozornila na množství suchých stromů – pro TSMO.  

 

Výzva pro občany k nahlášení potřebného ořezu stromů pro období vegetačního klidu 

v r. 2017 – připomínky můžete vhodit do schránky KMČ v budově pošty na chodbě 

vedle vývěsní skříňky KMČ nebo poslat mailem na info@naseholice.cz. 

 

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena ve 21:00 hodin. 

 

Příští schůze se koná dne 2. listopadu 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. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – 

Holice. 

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

