ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 6. září 2017
Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 6.9.2017 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, Mgr. Pavel
Hanák, Věra Zapletalová, František Ryšánek, Jaroslav Frank, Antonín Jakubec.
Nepřítomni: Silvestr Tomášek, Ing. Ludmila Linhartová, Ing. Tomáš Fojtík, Mgr. Tomáš
Trunečka, Jiří Fuciman.
Hosté (bez titl.): p. Štěpánek (MP), p. J.Štůla, p. M.Štůla, p. M.Kovář.
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 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 parkujích 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 – sdělení odboru správy městských komunikací a MHD k žádosti manželů
Novákových – na základě zjištěných skutečností nelze v současné době umístit
lavičky u bytového domu v ul. U Cukrovaru č. 572/10 – SMOL není vlastníkem
pozemku parc.č. 443, OSMK se obrátí na Úřad pro zastupování státu, zda na
uvedeném pozemku bude v budoucnu možné umístit městský mobiliář.
 SMOL – OVVI – objednávka č. OB02036/17/OVVI-KMC, TSMO, oprava části ul.
Keplerova.
 SMOL – OVVI – objednávka č. OB02066/17/OVVI-KMC, firma Jiří Hofmeister,
vánoční výzdoba v Holici.
Stavební záležitosti:
 Stanovisko DI PČR – vybudování přechodu v ul. Hamerská u křižovatky s ul.
Staškovou a s ul. Jaselskou není v současné době možný z důvodu rozhledových
podmínek v místě zastávky MHD.
 Předláždění chodníku v ul. Hamerská od křižovatky s ul. Staškovou směrem k
vlečce do MILA bude zařazeno do návrhu plánu investic v r. 2018.
 Stavební práce akce „Rekonstrukce ul. Hamerská“ probíhají v souladu
s harmonogramem a projektovou dokumentací. Předseda KMČ se pravidelně
účastní KD.
Požadavky oprav pro TSMO:
 KMČ žádá vyčištění chodníku v ul. Přerovská od zaschlé plevele po postřiku.
 KMČ žádá zajištění izolace střechy zastávky MHD U Mlýna – vlhkostí dochází k
odlupování malby na vnějších stěnách zastávky.
 KMČ žádá opravu v místě cyklostezky u poštovní schránky před prodejnou Náves
Svobody č. 726/4a, kde se vytvořil propadem dlažby nebezpečný dolík.
 KMČ žádá opravu dlažby na zastávce MHD U Mlýna v místě rozpadající se dlažby.
 KMČ žádá opravu v místě propadlého chodníku v ul. Keplerova u mostu.
 KMČ žádá předláždění výmolů /žulová kostka/ v ul. Stará Přerovská. Na základě
upozornění pana Zahrady zvláště naléhavě KMČ žádá předláždění vozovky
v obytné části ulice mezi domy č. 54 - 80 – bližší informace podá paní Horská.
Požadavky KMČ a občanů:
 Předseda KMČ žádá s okamžitou platností posílat korespondenci z MMOL na
adresu detašovaného pracoviště, Náves Svobody 38/41.
 KMČ žádá o posouzení zabezpečení místa po opravení krajnice nad výpustí v
křižovatce náves Svobody a ul. Keplerova – možné nebezpečí uvíznutí pro
autobusy a nákladní auta v prohlubni nad kanálem.
 KMČ na základě upozornění občanů žádá uvedení do původního stavu místo po
rozkopávce pro optický kabel v ul. Přerovská.
 KMČ žádá odklizení hromady výkopového materiálu, která se nachází na
parkovišti v ul. Přerovská před domem č. 6. Písek, který zůstal na místě po
pokládce optického kabelu, zanáší při dešti nedalekou kanalizaci.
 KMČ na základě upozornění občanů z ul. Staškova žádá o kontrolu místního
rozhlasu v této ulici – pro paní Horňákovou (případnou opravu nehradit z rozpočtu
KMČ).









KMČ na základě požadavku občanů žádá stanovisko k návrhu řešení
problematického výjezdu z ulic Na Dílkách a Na Zábraní do ul. Keplerova
kruhovým nájezdem – již nyní je výjezd z ul. Na Dílkách obtížný a v jižní části
Holice vzniká rozsáhlá výstavba RD, čímž v budoucnu dojde k navýšení provozu –
pro DI PČR.
KMČ na základě upozornění občanů žádá o stanovisko k návrhu posunu DZ B20a
30km na ul. Keplerova dále od přechodu pro chodce u hřbitova do rovné části
komunikace. DZ je v oblouku zatáčky, dochází k překračování povolené rychlosti
– pro DI PČR.
KMČ žádá vyjádření od cyklokoordinátora Ing. Loserta k návrhu posunutí DZ B8
na kruhovém objezdu na ul. Týnecká na výjezdu směrem na Přerov – návrh je
uveden v Žádosti o revizi dopravy na území MČ Holice z února r. 2016.
KMČ na základě upozornění občanů na poškozenou vozovku a na obtížný průjezd
ulicí U Hřiště z důvodu stojících nákladních aut před areálem stavebnin v ul. U
Hřiště č. 880/6 osloví paní ředitelku s žádostí o návrh řešení.
Požadavek na renovaci sochy sv. Floriána u konečné zastávky MHD – pověřen pan
Šmída.

Různé:
 Byla provedena zbývající část výmalby na konečné zastávce MHD.
 Bude prověřen stav dřevin kolem Hamerského náhonu a případně bude proveden
ořez v době zimní údržby.
 V prostorách Holického statku se koná 22. až 24. září Festival ochotnických
divadel a Řezbářské sympozium na téma „klokani“.
 Zájemci o zasílání novin Naše Holice v elektronické podobě mohou poslat svoji
mailovou adresu panu Ryšánkovi na info@naseholice.cz
 Veřejné projednání vize PUMMO (plán udržitelné mobility města Olomouce) se
uskutečnilo 13.9.2017 od 17 hod. v sále zastupitelstva, Hynaisova 10.
Poděkování: KMČ děkuje zástupcům holického SDH za provedení štítkování všech
sloupů VO v městské části – štítky jsou určené k orientaci pro záchranáře.
Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:00 hodin.
Příští schůze se koná 4. října 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.

