ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC – HOLICE
ze dne 30. srpna 2017
Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 30.8.2017 v 18:00 hodin
v prostorách 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, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš
Fojtík, Ing. Ludmila Linhartová, Věra Zapletalová, František Ryšánek, Jaroslav Frank,
Antonín Jakubec, Jiří Fuciman.
Nepřítomni: Silvestr Tomášek, Mgr. Pavel Hanák, Mgr. Tomáš Trunečka.
Hosté (bez titl.): p. Štěpánek (MP), p. J. Stach, p. J. Ambrož, p. J. 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.
KMČ žádá o zasílání veškeré pošty elektronicky na mailovou adresu p. předsedy KMČ.
Městská policie:
 KMČ žádá o zvýšený dohled bezpečnosti provozu před ZŠ a MŠ v první školní den.
 KMČ žádá zajištění bezpečnosti chodců v pracovní dny v době cesty dětí do školy
cca od 7:20 do 7:45 hod. v ul. Přemysla Oráče v úseku chybějící části chodníku a
v ul. Hamerská u Milotelu, kde chybí přechod.
 KMČ žádá o preventivní kontrolu veřejného hřiště v areálu ZŠ během provozu v
pracovní dny mezi 15:00 až 19:00, víkendy a svátky mezi 9:00 až 19:00 hod.
 KMČ žádá o preventivní kontrolu pro porušování zákazu kouření a požívání
alkoholu na veřejném prostranství:
o dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru č. 14A a č. 18, zvláště v
prostoru lavičky
o obchod č. 42A mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru
o obchod v ul. Jaselská č. 2
 KMČ žádá o kontrolu z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob:
o v ul. Přerovská na schodech z nadjezdu směrem do ul. U Pekárny – v
uvedené lokalitě a přilehlých neoplocených zahradách se setkávají skupiny
osob používající návykové látky
o v ul. Emy Destinové – občané mohou v případě zjištění znečišťování
věřejného prostranství těmito osobami, požívání alkoholu a způsobování
hluku v nočních hodinách volat kdykoliv MP
 KMČ žádá kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD.
 KMČ žádá o upozorňování parkujících řidičů v ul. Krokova u boží muky, že stojí na
„zelené“ ploše, která se bude obnovovat. Řidiči mají možnost parkování v části
této ulice s nově vyznačenými parkovacími místy.
 KMČ žádá 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 dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.
Policie ČR:





KMČ žádá o měření rychlosti vozidel v ul. Přerovská v části mezi ulicemi Moravská
a Hanácká – opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti.
KMČ trvá na kontrole dodržování rychlosti vozidel v ul. Keplerova u hřbitova a u
křižovatky s ulicí Průmyslovou – DZ B20a 30km.
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:
 MMOL – OVVI odd. KMČ – vyjádření OKR na požadavek k umístění dopravní
značky "Zákaz vjezdu pro nákladní vozidla nad 12t" před odbočkou z ul.
Keplerova na náves Svobody – OKR provedlo průzkum intenzit projíždějících
těžkých nákladních vozidel přes náves Svobody. Z průzkumu vyplývá, že po
odečtení počtu spojů autobusů MHD se jedná max. o jednotky vozidel za 24 hod.
Navrhovaným řešením nedojde k eliminaci uváděného. OKR uvedené opatření
nedoporučuje z důvodu velkého počtu instalovaného dopravního značení
(zákazové značky + předzvěsti) a nízkého výsledného dopadu na dopravu v dané
lokalitě.
Stavební záležitosti:
 KMČ na základě upozornění pan Stacha žádá o stanovisko k vybudování
vodovodní přípojky v ul. U Potoka v části s plánovanou zástavbou RD a napojení
odpadů na kanalizaci vedoucí z areálu bývalého Masokombinátu.
Požadavky KMČ a občanů:
 KMČ žádá na základě upozornění pana Jiřího Stacha o zvážení odstranění
vzrostlých náletových dřevin v ul. U Potoka kolem příjezdové komunikace k domu
č. 77 z důvodu poškozování této komunikace kořeny stromů – pro Ing.
Steigerovou.
 Pan Stach upozornil KMČ v souvislosti s uzavírkou ul. Hamerská na průjezd přes
pozemky mezi ul. U Potoka a ul. Hamerskou – dochází tím ke zhoršování
poškození komunikace v této části ul. U Potoka.
 KMČ žádá na základě upozornění pana Ambrože o sdělení důvodů každoroční
srážky vody na Hamerském náhoně – p. předseda pošle písemnou žádost na
OVVI paní Horňákové k postoupení na příslušný odbor. Pan Ambrož upozornil na
každoroční problém některých obyvatel z ul. Hamerská se ztrátou vody ze studní
po dobu srážky.
 KMČ na základě upozornění občanů o neprovedení sečení trávy (následně si trávu
občané pokosili sami) žádá o provádění těchto prací v ul. Přemysla Oráče, v ul.
Ječmínkova podél rodinných domů a v ul. U Potoka podél Hamerského náhonu –
pro TSMO. Uvedená žádost se vztahuje i na všechny další pozemky ve správě
města vyžadující pravidelnou údržbu.
 KMČ na základě požadavku občanů z důvodu bezpečnosti žádá o doplnění
chybějícího veřejné osvětlení v následujících ulicích - U Potoka směrem k
Masokombinátu, Hamerská, Přemysla Oráče, Stará Přerovská a Krokova.
Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 19:20 hodin. Následovala společná
procházka KMČ po městské části.
Příští schůze se koná 6. září 2017 v 18:00 na Holickém 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.

