ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 14. března 2018
Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 14.3.2018 v 18 hodin v Klubu
pro seniory, Náves Svobody 628/38 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, Jaroslav Frank,
Mgr. Pavel Hanák, Ing. Tomáš Fojtík, Věra Zapletalová, Dagmar Ťulpová, Antonín
Jakubec, František Ryšánek.
Nepřítomni: Ing. Ludmila Linhartová, Bc. Miloslav Šmída, Jiří Fuciman.
Hosté (bez titl.): p. Štěpánek (MP), pí Jílková, 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 žádá v době cesty dětí do školy cca od 7:20 do 8:00 o dohled u přechodů na
návsi Svobody mezi ZŠ a MŠ, dále žádáme zajistit bezpečnost dětí v ul. Hamerská
u Milotelu, kde chybí přechod a v ul. Přemysla Oráče v úseku chybějící části
chodníku.
 KMČ žádá v souladu s platnou vyhláškou kontrolu parkování a průjezdnosti
autobusů MHD na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a ZŠ.
 KMČ žádá o preventivní kontrolu pro porušování zákazu kouření, požívání
alkoholu na veřejném prostranství a z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních
osob v těchto lokalitách místní části:
o dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru č. 14A a č. 18
o obchod č. 42A mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru
o kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD
o obchod v ul. Jaselská č. 2
o v ul. Emy Destinové, kde dochází ke znečišťování věřejného prostranství a
způsobování hluku v nočních hodinách
o v ul. Přerovská na schodech z nadjezdu směrem do ul. U Pekárny, kde se
v přilehlých neoplocených zahradách setkávají skupiny osob používající
návykové látky
 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 vyznačenými parkovacími místy.
 KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské
části mimo plochy k tomu vyhrazené, zvláště v ul. U Hřiště před Stavebninami a
v ul. Hamerská před Milotelem.
 KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.
 KMČ žádá kontrolu v celé části lokality zvané „Amerika“, kde je zvláště na polních
cestách pozorován pohyb motorových vozidel bez RZ.
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 dodržování zákazu průjezdu pro tranzitní kamionovou dopravu
v ul. Hamerská – ve spolupráci s MP.
KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské
části mimo plochy k tomu vyhrazené – v ul. Týnecká parkují kamiony na
cyklostezce.
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.

Stavební záležitosti – oznámení:
 Dne 13.3.2018 byla slavnostně zahájena realizace akce „Holice - Nový Svět,
průmyslová zóna Šlechtitelů - cyklostezka“. V Holickém lese byl vysazen strom
pro Olgu Havlovou.
 Omezení dopravního provozu v ulici Keplerova mezi ul. Průmyslová a ul.
Šlechtitelů po dobu výstavby cyklostezky v období od 24.3. do 31.8.2018.
 KMČ obdržela od OKR rozhodnutí o úplné uzavírce místní komunikace ulic
Staškova a Na Krejnici ve dnech 3.4. – 30.4.2018 z důvodu stavebních prací (viz.
příloha). Předseda KMČ požádal vedení 1.HFK Olomouc o využívání parkovacích
ploch členy a návštěvníky klubu v areálu stadionu.
 V záležitosti nadjezdu na ul. Holická nad železniční tratí Olomouc - Přerov se nyní
zpracovává PD. Předseda seznámil členy KMČ s projektem.
 Proběhne rekonstrukce mostu v ul. Jaselská. Termín bude upřesněn.
 Rekonstrukce ul. Hanácká nebyla MmOl zařazena k realizaci v roce 2018 – pan
předseda bude jednat s vedením města o přehodnocení stanoviska.
 Veřejné osvětlení v ul. Stará Přerovská (jako investiční akce) – projedná pan
předseda.
Požadavky KMČ a občanů:
 KMČ prostřednictvím pana předsedy a pana Ryšánka požádá vlastníka
signalizačního zařízení křižovatky ul.Přerovská (u motorestu) o kontrolu intenzity
nasvícení křižovatky a doplnění signalizace o přecházejících chodcích pro řidiče
odbočující z ulice Hamerská vlevo. KMČ zároveň žádá MmOl o součinnost.
Požadavek je uveden v zápise z 3.1.2018.
 KMČ žádá odbor ŽP o bližší informace na základě připomínky paní Jílkové k ploše
se zelení před domem v ul. U Hřiště 801/18, kde není chodník. Již při stavbě
domu žádala majitelka RD paní Pivarníková o vybudování chodníku. Z důvodu
nerealizace vybudování chodníku jí byla povolena výsadba zeleně, kterou udržuje.
 KMČ žádá opravu výtluku na parkovišti při ul. Přerovská. Výtluk je na této ploše
kousek před kontejnery na tříděný odpad – pan předseda domluví s panem
Čechem.
 KMČ žádá OKR na základě projednání s Ing. Luňáčkem o provedení změny
vodorovného dopravního značení v ul. Krokova v nejbližším možném termínu.
Uvedená záležitost projednána a odsouhlasena v loňském roce.
Požadavky KMČ pro TSMO:
 KMČ žádá TSMO na základě připomínek občanů o zajištění pravidelného úklidu
veřejného prostranství na území celé městské části, zejména okolí stanovišť
kontejnerů na tříděný odpad, stálým pracovníkem. Po dobu PN pana Baláže je
úklid prováděn 2x až 3x týdně zastupujícími pracovníky TS a od 1. dubna
nastoupí skupina hendikepovaných osob s vedoucím.
 KMČ žádá TSMO o osetí celé plochy trávou kolem nového chodníku k přechodu u
hřbitova, a to po dokončení chodníku kolem domu Keplerova č.182/5.



KMČ na základě upozornění pana Babky žádá o opravu komunikace v ul.
Hollarova, kde jsou díry nejen v místě otáčení vozů TSMO.

Informace pro občany: Závady a nedostatky veřejného osvětlení je možné poslat přes
www.tsmo.cz/hlaseni-zavad – je potřeba uvést číslo sloupu veřejného osvětlení.
Různé:
 Pan předseda seznámil členy KMČ v souvislosti s požadavkem na vyhotovení
památníku pro občany z Holice, kteří bojovali během 2. sv. války v zahraničí –
RMO schválila záměr a odsouhlasila zhotovitele památníku. Vzhled a umístění
památníku bude řešit OKR – celou záležitost společně projednají pan náměstek
Jakubec a pan náměstek Urbášek.
 Pan předseda seznámil členy KMČ s plánem oprav na rok 2018, plán bude uveden
na www.naseholice.cz
 Sběrová sobota v Holici proběhne na podzim – 20.10.2018.
 Oznámení – mimořádné opravy místního rozhlasu budou probíhat postupně.
Realizace nového systému na území celého města proběhne během 4 let.
Došlá a odeslaná pošta:
 SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu nebo prodeji
nemovitých věcí ve vlastnictví SmOL, část pozemku parc. č. 1953/1 ostatní
plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný
pozemek se nachází při ul. Moravská a je součástí oplocené zahrady ve vlastnictví
paní Evy Večeřové, která má zájem o prodej či nájem – KMČ na základě hlasování
10/0/0 souhlasí s variantou prodeje.
 SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých
věcí ve vlastnictví SmOL. Paní Kateřina Švachová žádá o nájem předmětné části
pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře cca 125 m2 v k.ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, za účelem rozšíření zahrady k navazujícímu RD č. p.
934 v ul. Ječmínkova 2G – KMČ na základě hlasování 5/4/1 nedospěla k
jednoznačnému rozhodnutí.
 SmOL – odbor majetkoprávní – žádost o nové sdělení stanoviska k nájmu
nemovitých věcí ve vlastnictví SmOL. Pan Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. žádá o nájem
části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Holice u
Olomouce, za účelem užívání předzahrádky. Pozemek se nachází při ul. Keplerova
– KMČ e-mailovým hlasováním rozhodla vyhovět žádosti.
Další došlá pošta:
 SmOl – na vědomí – vyjádření OVVI k žádosti pana Sůvy ohledně jeho požadavku
na revizi provozu prodejny TRAFIKA v ul. Keplerova 143/45 s doporučením obrátit
se s jednotlivými požadavky na příslušné odbory magistrátu, které mohou ve věci
žádosti dále jednat.
 Junák – český skaut – žádost o sponzorský dar do tomboly na skautský ples –
zajištěním pověřena paní Horská.
Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 19:50 hodin.
Příští schůze se koná 4. dubna 2018 v 18:00 v Klubu pro seniory, v suterénu budovy
MŠ, Náves Svobody 628/38 se vstupem od ul. U Cukrovaru. Termíny jednání KMČ jsou
uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz.
Zapsala Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

Příloha zápisu

