ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC – HOLICE
ze dne 2. listopadu 2016
Zahájení: Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na
den 2.11.2016 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, František Ryšánek, Věra Zapletalová,
Ing. Ludmila
Linhartová, Jiří Fuciman, Jaroslav Frank, Antonín Jakubec.
Nepřítomni: Silvestr Tomášek, Mgr. Tomáš Trunečka.
Hosté(bez titl.): pí Vacová a p. Fryc (TSMO), p. Štěpánek (MPO), p. Dostál (1.HFK)
pí Jurková, pí Štůlová, p. Štůla, p. Obzina, p. Kolář
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 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 kontrolu kolem obchodů s potravinami, kde dochází k porušování
vyhlášky města o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství:
o obchod č. 42A mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru
o obchod v ul. Jaselská č. 2
o kolem stánku na návsi Svobody před domem č. 11
 KMČ žádá o preventivní kontrolu dětského hřiště mezi panelovými domy U
Cukrovaru č. 14A a č. 18, kde dochází k porušování vyhlášky města o zákazu
konzumace alkoholu na veřejném prostranství, zůstává zde nepořádek –
pravidelně kolem 17 hod.
 KMČ žádá na základě upozornění občanů o kontrolu v ulicích Partyzánská a
Ječmínkova z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob.
 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
 KMČ žádá o kontrolu dodržování zákazu parkování v ul. Staškova na hranici
křižovatky s ul. U Hřiště, před hlavním vchodem HFK a na travnaté ploše před
domy č. 24 a č. 26
 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 pravidelném měření rychlosti vozidel v ul. Hamerská a v ul.
Keplerova u hřbitova a v části u křižovatky 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:
 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – pan Bui Van
Duy žádá o nájem části pozemku parc. č. 1678/32 orná půda o výměře 5961
m2 a části pozemku parc. č. 1678/34 orná půda o výměře 132 m2 za účelem
provozování zahradnictví. O nájem stejných pozemků žádá Zahradnická
asociace, o.s. za účelem provozování zemědělské a zahradnické činnosti.
Předmětné pozemky se nacházejí v lokalitě U Městského dvora, 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, parc. č. 1609 ostatní plocha
o výměře 604 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný
pozemek se nachází při ulici Přerovská. Společnost RM Cars trading s.r.o.
žádá o prodej za účelem provozování autobazaru, který již provozuje na
přilehlých pozemcích.
 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část parc. č.
1721/72 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc. Společnosti ČEZ Distribuce, a.s. žádá o prodej předmětné části
pozemku, který má v nájmu, za účelem umístění a provozování trafostanice.
 SMOl – odbor majetkoprávní – rozhodnutí – Zastupitelstvo města Olomouce
schválilo paní Horákové a panu Pospíšilovi prodej pozemku parc. č. 59/2
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc.
 SMOl – odbor majetkoprávní – rozhodnutí – Zastupitelstvo města Olomouce
schválilo paní Jordánové prodej části pozemku parc. č. 364/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc.
 SMOl – odbor majetkoprávní – rozhodnutí – Zastupitelstvo města Olomouce
nevyhovělo žádosti paní Švachové o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná
půda a části pozemku parc. č. 779/18 orná půda o výměře 200 m2, vše v k.ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc.
 SMOl – odbor majetkoprávní – rozhodnutí – Zastupitelstvo města Olomouce
nevyhovělo žádosti paní Pospíšilové o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná
půda v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc.
 MMOl – odbor životního prostředí vydává stavební povolení k provedení
stavby vodního díla „Silnice III/4436 Olomouc, ulice Hamerská, SO 301
Rekonstrukce kanalizace“.
 SMOL – odbor vnějších vztahů a informací
– objednávka č.
OB02431/16/OVVI-KMC, firma Stanislav Foukal, oprava rozhlasu v ulici
Keplerova.
Odeslaná pošta:
 SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – pan Bui Van
Duy žádá o nájem části pozemku parc. č. 1678/32 orná půda o výměře 5961
m2 a části pozemku parc. č. 1678/34 orná půda o výměře 132 m2 za účelem





provozování zahradnictví. O nájem stejných pozemků žádá Zahradnická
asociace, o.s. za účelem provozování zemědělské a zahradnické činnosti.
Předmětné pozemky se nacházejí v lokalitě U Městského dvora, vše v k.ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc – KMČ žádá o doplnění informací a
souvislostí různých žadatelů.
SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité
věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část parc. č. 1609 ostatní
plocha o výměře 604 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný
pozemek se nachází při ulici Přerovská. Společnost RM Cars trading s.r.o.
žádá o prodej za účelem provozování autobazaru, který již provozuje na
přilehlých pozemcích – KMČ na základě hlasování 6/1/2 s žádostí souhlasí.
SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část parc. č.
1721/72 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc. Společnosti ČEZ Distribuce, a.s. žádá o prodej předmětné části
pozemku, který má v nájmu, za účelem umístění a provozování trafostanice
– KMČ na základě hlasování 9/0/0 s žádostí souhlasí.

Stavební záležitosti:
 KMČ žádá o prezentaci plánu projektu v ul. Hamerská – ve výkresech situace
o způsobu rekonstrukce ul. Hamerská jsou vyznačená místa pro přecházení
vozovky bez vyznačení přechodů pro chodce. Občané ul. Hamerská požadují
realizaci přechodů typu „ZEBRA“ u křižovatky s ul. Staškova, další u Milotelu a
žádají o následné zapracování požadavku do PD „Hamerská – sil.III/4436“ v
případě, že to stávající stav projednání umožňuje.
 KMČ se seznámila s PD rekonstrukce objektu bývalé kotelny U Cukrovaru č.
16 na hasičskou zbrojnici s prostorem pro využití KMČ a k aktivitám spolků
působících na území městské části Holice.
Požadavky KMČ na TSMO:
 KMČ žádá o zařazení úklidu veřejného prostranství v hlavních ulicích a ve
východní části Holice za ulicí Přerovská do náplně práce přidělenému
pracovníkovi z TS. KMČ žádá o kontrolu plnění přidělených pracovních úkolů.
 KMČ žádá o pravidelný úklid kolem kontejnerů na tříděný odpad v ul.
Staškova a v ul. Krokova – opakovaně zde bývá nepořádek z přeplněných
kontejnerů a vznikají zde černé skládky.
 KMČ žádá o odstranění plevele na stanovišti tříděného odpadu v ul. Krokova –
podél zídky, u které stojí polovina kontejnerů.
 KMČ žádá 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 přejíždějí přes chodník.
 KMČ žádá o úklid ořezaných suchých větví v parčíku při ul. Přerovská.
 KMČ žádá o úklid spadaného jehličí v ul. Staškova v celé příjezdové části na
hřiště HFK.
 KMČ žádá o umístění konstrukce na velký odpadkový pytel u vchodu na
hřbitov – v době svátků (svátek všech svatých a Vánoce) bývá kolem malého
přeplněného koše množství odpadků – ve spolupráci se Hřbitovy města
Olomouce.
 KMČ žádá o údržbu chodníku v ul. Partyzánská v zimním období.
 KMČ žádá o zařazení chodníku v ul. Hamerská do zimní údržby. Pan Štůla
upozornil na nefunkční odvodňovací žlab v této části ulice.
 KMČ žádá o zajištění úklidu sypkého posypu z udržovaných chodníků na konci
zimního období.






KMČ žádá o přemístění odpadkového koše na základě požadavku paní Šiškové
do městského pozemku parc.č. 1928/1 v nezpevněné části u domu Krokova
č.1 – posláno prostřednictvím formuláře Hlášení závad TSMO, uvedeno jako
připomínka občanů v zápise z 31.8.2016.
KMČ žádá o umístění kontejnerů na bioodpad do zahrádkářské osady na
parc.č. 295/1 při ul. Sladkovského – nutný souhlas majitele p. Svobody,
Brunclíkova č. 2.
KMČ žádá o opravu havarijního stavu vozovky před závodem JUTA v ul.
Sladkovského č. 47 v pravé části vozovky ve směru od Hodolan do centra
Holice a komunikace v ul. Emy Destinové.

Požadavky KMČ na Mgr. Swaczynu:
 KMČ žádá o vytipování nového stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad v
ul. Staškova – opakovaně zde bývá nepořádek z přeplněných kontejnerů,
místo je snadno dostupné pro projíždějící a podle informací občanů pro
pracovníky z místních firem, kteří kontejnery využívají, a tak už není prostor
pro odpad od obyvatel.
 KMČ žádá zajištění úklidu černé skládky na stanovišti tříděného odpadu v ul.
Krokova.
 KMČ žádá zajištění odpadkových košů v ulicích vedoucích od hřiště HFK k
zastávkám MHD.
 KMČ žádá o umístění košů na psí exkrementy – lokality budou upřesněny.
Různé:
 Pro pí Horňákovou k čerpání rozpočtu KMČ – na základě hlasování, které je
uvedeno v zápise z 13.7.2016, byla odsouhlasena částka 5.000 Kč z rozpočtu
komise na podporu akcí místního SDH. KMČ nesouhlasí s čerpáním částky z
rozpočtu KMČ za opravu poškozeného rozhlasu při dopravní nehodě v ul.
Keplerova.
 KMČ na základě požadavku občanů navrhuje umístit stacionární radar v ul.
Hamerská – pro MP.
 KMČ trvá na vyloučení pro všechnu dopravu nad 12t v obydlené zástavbě ul.
Hamerská (úsek od křižovatky s ul.Přerovskou k železniční vlečce) – odeslaná
žádost Ing. Luňáčkovi.
 V ul. Jaselská proběhlo týdenní měření provozu v této ulici – podle vyjádření
Ing. Luňáčka není nutná změna dopravního značení.
 Vyjádření OKR na návrh pana Štůly umístit DZ B13 zákaz vjezdu vozidel
převyšující hmotnost 3,5t do ul. Staškova – není nutné omezení tonáže.
 KMČ žádá o obnovení zelené plochy v ul. Krokova u křížku a na pozemku
parc.č. 1928/1 u domu Krokova č. 1 – pro Ing. Štěpánkovou, odbor ŽP.
 Předseda představenstva 1.HFK pan Dostál nabídl možnost využívat prostory
hřiště pro veřejné akce a přislíbil řešení problému s parkováním hráčů a
návštěv v ul. Staškova – za areálem HFK je dostatek parkovacích míst s
přístupem do areálu hřiště.
Připomínky občanů:
 Pan Kolář a další občané žádají o zlegalizování chodníku v ul. Hamerská a
následné zařazení do pravidelné údržby, která je zajišťovaná TS.
 Občané ul. Hamerská požadují zapracování přechodů u křižovatky s ul.
Staškova a u Milotelu do projektové dokumentace „Hamerská – sil.III/4436“.
 Paní Frühaufová požaduje opravu komunikace v ul. Emy Destinové.
 Paní Slouková požádala o zvážení opravy prašných úseků v ulicích Jaselská a
Hanácká.



Paní Kostrunková žádá o opravu chodníku na pravé straně v ul. Hanácká,
chodník pokračuje v ul. Jaselská.

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena ve 22:35 hodin.
Příští schůze se koná v mimořádném termínu dne 8. prosince 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.

