ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC – HOLICE
ze dne 1. února 2017
Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 1.2.2017 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, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, František
Ryšánek, Věra Zapletalová, Ing. Ludmila Linhartová, Jaroslav Frank, Jiří Fuciman.
Nepřítomni: Antonín Jakubec
Hosté (bez titl.):
p. Aleš Jakubec (náměstek primátora), p. Stanislav Losert (cyklokoordinátor)
p. Tomáš Pejpek (zastupitel města), p. Petr Daněk (krajský zastupitel)
p. Evžen Horáček (ředitel Hřbitovů města Olomouce)
p. Jaroslav Sůva, p. Jaroslav Štůla, pí Monika Boscato, p. Stanislav Kovář, p. Martin
Štůla, pí Jiřina Zapletalová, p. Vladimír Zapletal
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 žádosti spolku 1.
HFK Olomouc o bezúplatný převod nebo o výpůjčku nemovitých věcí ve
vlastnictví statutárního města Olomouce, parc. č. 885/7, 8, 14 až 17, 22 až
24, 26, 27 a část parc. č. 1945/1 ostatní plocha o výměře 584 m2, vše v k.ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětné pozemky se nacházejí při ulici
Přerovská – KMČ na základě hlasování 8/0/1 podporuje vyhovění žádosti bez
upřednostnění varianty.
Další došlá pošta:
 SMOl – odbor majetkoprávní – rozhodnutí – Zastupitelstvo města Olomouce
vyhovělo žádosti o koupi pozemku parc. č. 1530 orná půda o výměře 199 m2
v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní Evy Štěpničkové do
vlastnictví SMOL.
 SMOl – odbor majetkoprávní – rozhodnutí – Rada města Olomouce schválila
záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku
parc. č. 576/2 ostatní plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zastupitelstvo města Olomouce nevyhovělo
žádosti o prodej části pozemku parc. č. 576/2 ostatní plocha v k.ú. Hodolany,
obec Olomouc.
 MMOl – odbor stavební – rozhodnutí – MMOL povoluje zvláštní užívání místní
komunikace (chodník) v ul. Průmyslová, u č. 740/5 za účelem prodloužení
plynovodního a vodovodního řadu – uvedení do původního stavu do
30.4.2017, za průběh odpovídá SALVATOR STŘECHY, s.r.o.
 SMOL – OVVI – objednávka č.OB00172/17/OVVI-KMC, firma Jiří Hofmeister,
vánoční výzdoba v Holici.
Stavební záležitosti:
 Pan inženýr Losert seznámil členy KMČ a přítomné hosty s navrženými
situačními plány k řešení cyklodopravy v ul. Holická a Sladkovského. Pan
architekt Pejpek prezentoval možnost realizace navržené cyklostezky, u
varianty cyklopruhů navrhuje požadovat podle „kritérií výběru vhodné
cyklotrasy“ doporučovanou šířku až 2 m – „metodika kritérií“ předána panu
náměstkovi, dostupné také u pana architekta. Připravuje se schůzka s
projektantem. Situační plán obou variant je umístěn na detašovaném
pracovišti MMOL na Návsi Svobody č. 41 u paní Horské.
 SSOK připravuje pro realizaci celkovou rekonstrukci silnice č. III/4436, ul.
Hamerská, a to v úseku od křižovatky s ul. Přerovská po cca masokombinát.
Bude se jednat o celkovou výměnu konstrukčních vrstev a asfaltobetonového
krytu. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky ul. Hamerská v koordinaci s
MMOl, který zajistí rekonstrukci kanalizace, chodníků, veřejného osvětlení a
doprovodné zeleně. Zahájení prací se předpokládá na přelomu měsíců duben
a květen 2017 s délkou trvání cca 6 měsíců. Po ukončení výběrového řízení na
zhotovitele budou občané cestou magistrátu vhodnou formou informováni.
 KMČ obdržela cenovou nabídku TSMO k požadavkům na provedení oprav v r.
2017.

Různé:
 KMČ předala panu řediteli Hřbitovů města Olomouce požadavky k údržbě a
provozu místního hřbitova. Podmínkou pana ředitele pro realizaci opravy
toalety je stálý pracovník z Holice – hledáme pracovníka na 2 hod. úvazek,
zájemci se mohou obracet na paní Horskou.
 KMČ projednala možnosti čerpání rozpočtu KMČ pro r. 2017.
 Pan Šmída informoval KMČ s plánem akcí spolku Moravský labyrint a požádal
o podporu – bude projednáno na březnové schůzi KMČ. Nejbližší akce
masopustní veselí se bude konat 28.2.2017.
Připomínky občanů:
 Pan Sůva upozornil na špatný stav chodníku mezi domy Keplerova č.2 a
náves Svobody č.24 – zařazeno do oprav už letos.
 Pan Štůla požádal o informace k požadavkům občanů týkající se provozu a
oprav ul. Hamerská – pan předseda dotazy zodpověděl.
 Pan Svoboda požádal o provedení kontroly stavu kanalizace v ul.Jaselská.
Obsah kanalizace se vrací do sklepů.
Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 21:25 hodin.
Příští schůze se koná dne 1. března 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.

