
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OLOMOUC – HOLICE 
ze dne 4. ledna 2017 

 
Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 4.1.2017 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, Mgr. Tomáš Trunečka, Ing. Tomáš Fojtík, František Ryšánek, Věra 

Zapletalová,  Ing. Ludmila Linhartová, Jaroslav Frank, Antonín Jakubec, Jiří Fuciman. 

Nepřítomni: Bc. Miloslav Šmída. 

Hosté (bez titl.): p. Štěpánek (MPO) 

                           

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 a odeslaná pošta: 

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

věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, část pozemku parc. č. 1105 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ulici U Potoka. Paní Ing. Spurná 

žádá o prodej části pozemku, na kterém se nachází stavba v jejím vlastnictví 

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

 

Další došlá pošta: 

 SMOl – odbor majetkoprávní – rozhodnutí – Zastupitelstvo města Olomouce 

schválilo panu Ing. Hončovi prodej části pozemku parc. č. 314/2 ostatní 

plocha o výměře 38 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. 

 MMOl – odbor životního prostředí – oznámení o zahájení vodoprávního řízení 

veřejnou vyhláškou – pan Antonín Kučerka požádal o vydání rozhodnutí 

povolení stavby vodního díla v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc – I. 

etapa. 

 

Stavební záležitosti: 

 KMČ žádá o nové informace k navrženým variantám řešení cyklostezky v ul. 

Holická a Sladkovského – pro Ing. Loserta. Projedná p. Šváb. Pan Tomáš 

Pejpek poslal mailovou zprávu panu náměstku primátora Aleši Jakubcovi. 

Zpráva bude uveřejněna na www.naseholice.cz 

 

Požadavky KMČ na TSMO: 

 KMČ žádá o opravu veřejného osvětlení na zastávce pro linku č. 61 při ul. 

Keplerova – lampa nesvítí. Dále o kontrolu lampy u přechodu mezi I. a II. 

stupněm ZŠ – lampa občas nesvítí. 

 KMČ žádá o dovybavení na zastávkách MHD – opravu lavičky na „konečné“ a 

novou lavičku „U Mlýna“. Projedná p. Šváb.  

 KMČ požádala o umístění mobilních odpadkových košů u vchodu na hřbitov v 

době svátků (Velikonoce, Památka zesnulých a Vánoce). 

 

Různé: 

 Pro pí Horňákovou k rozpočtu KMČ v r. 2017 – byla odsouhlasena část z 

rozpočtu komise, další položky budou upřesněny v průběhu roku. 

 Pro odbor kultury a památkové péče – KMČ žádá o zajištění kompletního 

očištění pomníku Františka Palackého v parčíku na konečné zastávce MHD, 

pomník je v neudržovaném stavu. Projedná p.Šmída. 

 Pro Mgr. Swaczynu – KMČ žádá zajištění úklidu černé skládky na stanovišti 

tříděného odpadu v ul. Krokova. 

 KMČ žádá o kontrolu označení názvu ulic na území městské části. Projedná 

pan Šváb. 

 

Oznámení:  

 Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 2.2.2017 od 7:30 do 15:30 ul. 

Ječmínkova 928/2, 933/2, 937/2 – časový rozsah přerušení dodávky elektřiny 

je stanoven pouze nezbytně nutnou dobu, informace budou k dispozici na 

www.cezdistribuce.cz 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny. 

 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu – uvedeno na www.naseholice.cz 

 Na příští schůzi bude pozván ředitel organizace Hřbitovy města Olomouce pan 

Ing. Evžen Horáček. Pozvání zajišťuje p. Šváb.  

 

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 18:50 hodin. 

http://www.cezdistribuce.cz/
http://www.naseholice.cz/


 
Příští schůze se koná dne 1. února 2017 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/

