ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 1. listopadu 2017
Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 1.11.2017 v 18:00 hodin
v salonku na Holickém statku, Náves Svobody 14 v Olomouci – Holici zahájila na základě
pověření panem předsedou paní Mgr.Jarmila Horská. Paní Zapletalová přivítala všechny
přítomné a hosty.
Prezence:
Přítomni: Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Ing. Ludmila Linhartová, Ing. Tomáš
Fojtík, Mgr. Pavel Hanák, Věra Zapletalová, Jaroslav Frank, Antonín Jakubec, Jiří
Fuciman.
Nepřítomni: Bc. František Šváb, Bc. Miloslav Šmída, František Ryšánek, Mgr. Tomáš
Trunečka.
Hosté (bez titl.): p. Štěpánek (MP), p. Sůva, p. J.Štůla, p. M.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.
Městská policie:
 KMČ na základě požadavku pana Sůvy žádá o pravidelnou kontrolu prostor před
prodejnou v ul. Keplerova č. 45, zvláště v brzkých ranních hodinách – i další
občané z ul. Keplerova potvrzují častou až celodenní konzumaci zde zakoupených
nápojů do stavu opilosti konzumentů, kteří se po uzavření prodejny v tomto stavu
přesunují do blízké restaurace.
 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 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 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 stánek na návsi Svobody umístěný nedaleko zastávky MHD „U Mlýna“
o obchod v ul. Jaselská č. 2
 KMČ žádá o kontrolu z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob:
o v ul. Emy Destinové – těmito osobami dochází ke znečišťování veřejného
prostranství, požívání alkoholu a způsobování hluku v nočních hodinách
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
 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 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 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 elektronická pošta:
 SMOL – sdělení vedoucího OKR pro všechny MČ – požadavky na snížení
zákonného rychlostního limitu 50 km/hod. na komunikacích II., III. třídy a
sběrných místních komunikacích nebudou PČR akceptovány, požadavky na
umístění DZ B1, B12 + E13 z důvodu zajištění parkování pro rezidenty nebudou
zpracovávány, dále požadavky na parkování před RD, kromě žádostí o povolení
zvláštního užívání komunikace pro osoby s průkazem ZTP, které vyřizuje silniční
správní úřad. Každý vlastník nemovitosti má mít parkovací stání vyřešeno na
vlastním pozemku.
Stavební záležitosti:
 KMČ žádá zasílání sdělení z MMOL o všech rozkopávkách a firmách, které
rozkopávky provádí v místní části – paní Horská projedná s panem Ing. Vlachem
provádění kontrol po rozkopávkách. Zjištěné závady:
◦ neprovedení osetí trávou po rozkopávce u obchodu na návsi Svobody
◦ nedokončení konečných úprav po rozkopávce v ul. Sladkovského před domem
č. 59
 Byla zahájena realizace akce „Holice, Keplerova - přechody pro pěší“ – stavba by
měla být dokončena do 30.11.2017.
Požadavky pro TSMO:
 KMČ na základě požadavku pana Štůly žádá o tlakové vyčištění kanálu na rohu ul.
Na Krejnici a ul. Staškova – při rekonstrukci ul. Hamerská bylo provedeno
částečné povrchové čištění a právě tito pracovníci doporučili hlubší pročištění, na
které neměli příslušnou techniku.
 KMČ na základě upozornění pana Štůly žádá zpevnění plochy navazující na
ukončený nově vybudovaný chodník za stanovištěm na tříděný odpad v ul.
Staškova. Dále požadujeme přemístění - bílý kontejner na textil v této části stojí
mimo stanoviště v neupravené ploše hlíny.
 KMČ žádá o předláždění celé plochy určené pro kontejnery na tříděný odpad v ul.
Krokova – na více místech je dlažba „kostrbatá“ a v jedné části kořeny smrku
nadzvedly dlažbu, smrk spadl při nedávných nepříznivých povětrnostních
podmínkách. Po opravě prosíme postavit kontejnery do jedné řady, včetně
kontejneru na bílé sklo. Majitelka přilehlé nemovitosti paní Sedláčková plánuje
rekonstrukci.
 Poděkování pracovníkům z TSMO za mimořádné zajištění úklidu listí z chodníků
na návsi Svobody a v ul. U Cukrovaru.
Požadavky KMČ a občanů:
 KMČ na základě upozornění občanů z panelového domu Náves Svobody č. 46 na
opakovaného pálení zbytků v sousední stolárně žádá o nápravu – pro odbor ŽP.
 KMČ žádá projednání zajištění parkování pro návštěvníky místního hřbitova – pro
pana ředitele Hřbitovů města ve spolupráci s příslušným odborem MMOL.





KMČ žádá vyřešení dopravní situace v části křižovatky ul. Staškova a ul. U Hřiště
– dne 18.10. poslána žádost panu Ing. Luňáčkovi.
KMČ žádá doplnění stávající řady lamp VO v ul. Emy Destinové – dne 20.10.
poslána žádost paní Horňákové s prosbou o předání na příslušný odbor.
Paní Horská vypracuje seznam lokalit v místní části, kde bude proveden
pravidelný ořez stromů a dřevin v období zimní údržby během vegetačního klidu.

Různé:
 Paní Zapletalová upozornila na poškozenou krytinu a okapy u objektu s hlavním
uzávěrem plynu na ul. Brunclíkova – pro společnost GasNet, s.r.o.
 Paní Horská sdělila informaci o přislíbení opravy sochy sv. Floriána v roce 2018.
 Na základě upozornění pana Sůvy o znečišťování návštěvníky předzahrádky před
prodejnou paní Škodíkové v ul. Keplerova č. 45 provedl pan Tomášek kontrolu –
za prodejnou jsou toalety pro zákazníky.
 Občané upozorňují, že na více místech nefunguje místní rozhlas a v ul.
Brunclíkova jsou hodně prověšené dráty rozhlasu mezi sloupy v místě kolem
hlavního uzávěru plynu – pro paní Horňákovou.
Poděkování:
 Předseda KMČ a členové děkují paní Ing. Skoumalové z MmOl, stavebním
společnostem, projektantům a všem, kteří se podíleli na projektu realizace
rekonstrukce ul. Hamerská za odvedenou práci.
 Panu Šmídovi za organizaci k zajištění oslavy státního svátku 28.10.2017.
 DPMO za kompletní opravu lavičky v čekárně MHD na konečné zastávce v Holici.
Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 18:55 hodin.
Příští schůze se koná 6. prosince 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.

