
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC – HOLICE 
ze dne 8. prosince 2016 

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

den 8.12.2016 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, František Ryšánek, Věra Zapletalová,  

Ing. Ludmila Linhartová,  Jaroslav Frank, Antonín Jakubec. 

Nepřítomni: Jiří Fuciman, Mgr. Tomáš Trunečka. 

 

Hosté (bez titl.): p. Majer (odbor soc. věcí), p. Štěpánek (MPO) 

                           p. Slouka (Timoris Projekt a.s.), pí Fojtíková, p. Štůla, p. Kolář 

                           pí Kostrunková a členky spolku Bílý Jeřáb  
 
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 lokalit, 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 

o dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru č. 14A a č. 18 

 KMČ žádá o kontrolu z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob: 

o v ulicích Partyzánská a Ječmínkova 

o okolí břehu Hamerského náhonu s přístupem z ul. Přemysla Oráče  

o v ul. Jaselská směrem k vlečce za kontejnery na tříděný odpad a odtud 

vlevo směrem k nadjezdu nad železniční vlečkou 

 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 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 – rozhodnutí – Rada města Olomouce schválila 

manželům Kubicovým nájem pozemku parc. č. 1114 zastavěná plocha a 

nádvoří o celkové výměře 54 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc.  

 SMOl – odbor vnějších vztahů a informací – objednávka č. OB02544/16/OVVI-

KMC, firma Jiří Hofmeister, nákup služby spojené s vánoční výzdobou v Holici. 

 

Odeslaná pošta: žádná odeslaná pošta 

 

Stavební záležitosti: 

 Oprava komunikace v ul. Emy Destinové bude provedena na jaře 2017, za 

příznivých klimatických podmínek v průběhu prosince 2016. 

 TSMO přislíbena oprava prašné krajnice v ul. Jaselská. 

 Realizace rekonstrukce objektu bývalé kotelny U Cukrovaru č. 16 na 

hasičskou zbrojnici s prostorem pro využití KMČ se předpokládá v r. 2018.  

Podmínky užívání tohoto prostoru k aktivitám spolků působících na území 

městské části Holice budou upřesněny. 

 

Požadavky KMČ na TSMO: 

 KMČ žádá provést v parčíku při ul. Přerovská pouze ořez proschlých stromů a 

označených dřevin, ne vykácení – nutná součinnost s odb. ŽP MMOl.  

 KMČ žádá posouzení stavu ostatních dřevin na území městské části. 

 KMČ žádá o umístění kontejnerů na bioodpad do zahrádkářské osady na parc. 

č. 295/1 při ul. Sladkovského – majitel p. Svoboda, Brunclíkova č. 2. souhlasí. 

 KMČ žádá o provedení strojního zametení krajnic v ul. Staškova a U Hřiště a 

vyčistění kanalizační vpusti v hranici křižovatky uvedených ulic. Důvodem je 

napadané listí ze stromů před HFK. 

 

Různé: 

 Termíny jednání KMČ v r. 2017 – 4. ledna, 1. února, 1. března, 5. dubna, 3. 

května, 7. června, 10. července, 30. srpna, 6. září, 4. října, 1. listopadu, 6. 

prosince 

 Pro paní Horňákovou k rozpočtu KMČ v r. 2017 – na základě hlasování 11/0/0 

byla schválena částka ve stejné výši pro mediální projekty (vydávání novin 

Naše Holice a provoz webových stránek). Ostatní položky rozpočtu budou 

upřesněny na lednové schůzi KMČ. 

 Administrátor projektu Srdce Holice pan David Slouka a zástupce spolku pan 

Miloslav Šmída seznámili členy KMČ s projektem sociálního bydlení, které je  

plánované v domě Náves Svobody č. 2 v rozsahu osmi nájemních bytů – na 

základě hlasování 1/6/4 se KMČ rozhodla projekt nedoporučit. 

 Dlážděný chodník v ul. Hamerská je zařazen do plánu zimní údržby, která je 

zajišťovaná TSMO. Údržba asfaltové části chodníku směrem k vlečce zatím 

neupřesněna. 

 Vyčištění zaneseného odtokového žlabu v ul. Hamerská bude projednáno s 

SSOK. 

 KMČ žádá o zajištění kompletního očištění pomníku Františka Palackého v 

parčíku na konečné zastávce MHD, pomník je v neudržovaném stavu – pro 

odbor památkové péče. 

 KMČ žádá o kontrolu dodržování podmínky zajišťování dopravy společností  

ADM – veškerá nákladní doprava má být vedena po trase Hamerská od 

kruhového objezdu na ul. Lipenská, tzn. ne od křižovatky Přerovská x 

Hamerská. 



 KMČ žádá o zvážení možnosti odstranění nebo posunutí doplňkového 

dopravního značení „Změna dopravní situace“ v ul. Brunclíkova. DZ brání ve 

výhledu při výjezdu ze dvora firmy HSH – pro odd. dopravních opatření a pro 

p. Sedláčka. 

 KMČ žádá zajištění úklidu černé skládky na stanovišti tříděného odpadu v ul. 

Krokova – pro Mgr. Swaczynu. 

 Od 11.12.2016 jsou nasazeny na linkách č. 12 a č. 19 nízkopodlažní vozidla 

na kurzech 2/12, 3/12, 4/12o, 15/19, 16/19r, bez garance i na kurzech 1/12, 

4/19o, 11/19 a 13/19. Vozy typu Karosa budou nasazovány pouze u kurzu 

12/19 a 14/19. 

 

Připomínky občanů: 

 Paní Kostrunková a členky spolku Bílý Jeřáb žádají o podporu při řešení 

problému při užívání tělocvičny ZŠ – v zimním období je prostor nedostatečně 

vytápěný – předseda KMČ projedná s ředitelem ZŠ. 

 

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena ve 20:30 hodin. 
 
Příští schůze se koná dne 4. ledna 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. 

 

 

 

 
 

Komise městské části přeje všem občanům městské části Holice krásné 

prožití svátků vánočních a do nového roku zdraví, štěstí a vše dobré. 

 

         František Šváb, 

předseda KMČ 

 

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

