ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 6. června 2018
Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 6.6.2018 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.
Přítomni: Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Jaroslav Frank,
Ing. Tomáš Fojtík, Mgr. Pavel Hanák, Věra Zapletalová, Antonín Jakubec, František
Ryšánek.
Nepřítomni: Ing. Ludmila Linhartová, Dagmar Ťulpová, Bc. Miloslav Šmída, Jiří Fuciman.
Hosté (bez titl.): p. Bureš (PČR), pí Kohoutková.
Kontrola zápisu z minulé schůze: Bez připomínek.
Městská policie:
 KMČ žádá kontrolu v lokalitě zvané „Amerika“ v části zahrádkářské kolonie.
 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 okolí obchodu Náves Svobody 651/42a a celý prostor mezi obytnými domy
Náves Svobody 578/46 a U Cukrovaru 571/8 – dochází ke znečišťování,
nachází se zde vodní zdroj
o dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru 14a a 18
o kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD
o obchod v ul. Jaselská 2 a v ul. Emy Destinnové
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 preventivní kontrolu veřejného hřiště v areálu ZŠ během provozu v
pracovní dny mezi 15:00 až 20:00, o víkendech mezi 9:00 až 20:00.
 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 aut a průjezdnosti
autobusů MHD na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a ZŠ.
 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.
 KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.
Policie ČR:
 KMČ žádá o občasné, ale pravidelné, úsekové měření rychlosti vozidel v ul.
Přerovská v části mezi ulicemi Moravská a Hanácká zvláště v době, kdy je
vypnutá světelná signalizace na řízených křižovatkách – opakovaně zde dochází k
překračování povolené rychlosti – zajištění mobilní měřící jednotky ve spolupráci s
DI PČR.
 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 a v ul. Hamerská.
KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání
na veřejných prostranstvích v ulicích Na Krejnici, U Potoka, E. Destinové.

Stavební záležitosti a opravy:
 V červnu/červenci bude zahájena výstavba dětského hřiště při ul. Ječmínkova.
 Pan předseda seznámil členy KMČ s výsledkem schůzky s panem Šulcem a panem
Čechem ohledně požadavků na opravy v r. 2018:
◦ realizace opravy v ul. U Hřiště je naplánovaná během června
◦ pro ul. E. Destinnové domluveno podle potřeby doplnění děr recyklátem
◦ nacenění opravy v ul. Stará Přerovská
◦ zpevnění povrchu pro parkování u hřbitova mimo vozovku nelze provést –
potřebná PD
◦ napojení chodníku v ul. Keplerova k přechodu u hřbitova odloženo
◦ zatím není řešení problematického místa pro autobusy MHD a nákladní auta
při odbočování v zatáčce z návsi Svobody do ul. Keplerova
Požadavky KMČ a občanů:
 KMČ žádá na základě připomínek občanů odbor dopravy MmOl ve spolupráci s
ŘSD a OK o řešení dopravní situace v ul. Přerovská – dlouhodobě dochází k
výraznému překračování povolené rychlosti v úseku od nadjezdu až po obě řízené
světelné křižovatky v době, kdy jsou semafory vypnuté. Na základě jednání pana
předsedy a pana náměstka Jakubce bude v nejbližším možném termínu
provedeno vyhodnocení dopravy.
 KMČ žádá o provedení schválené změny plošného dopravního značení v ul.
Krokova – pan předseda poslal 16.5.2018 opakovanou žádost o sdělení termínu
realizace Ing. Luňáčkovi a panu Holému z OKR.
 KMČ žádá o upozornění správce komunikace kolem firmy RESTA směr na Nový
Dvůr na množství výtluků ve vozovce a odeslání požadavku na opravu.
Požadavky KMČ pro TSMO, případně také pro odd. péče o zeleň:
 KMČ žádá kontrolu provedení sečení zelených ploch na území místní části:
◦ nekvalitně provedeno nebo neprovedeno, např. u domu v ul. Krokova č.1 je
vzrostlá tráva polehlá a po stranách prorůstá plevel
◦ v ul. Sladkovského sečeno v ½ května a opakovaně hned 2.6., dlouho
nepršelo, za sucha byl „porost spálený“, takže nebylo „co“ kosat a za
sekačkou se silně prášilo
◦ v ul. Týnecká při příjezdu není sečení prováděno, je to příjezdová komunikace
do města – upozornění ostatních majitelů pozemků a požadování pravidelného
sečení jejich ploch
 KMČ na základě upozornění občanů žádá o opravu komunikace v ul. Moravská –
povrch v místech po přípojkách je propadlý.
 KMČ žádá přidělení stálého zodpovědného pracovníka na pravidelný úklid
veřejných ploch na celém území v Holici.
 KMČ žádá o úklid černé skládky v lokalitě „Amerika“.
 Paní Horská vypracuje seznam uschlých dřevin.

Různé:
 Paní Kohoutková z organizace SocioFaktor s.r.o. na základě požadavku MmOl
provedla sběr dat ohledně rodinné politiky v místní části. KMČ bude seznámena s
výstupem tohoto výzkumu.
 Problém občanů v okolí Hamerského náhonu během letních měsíců s vodou v
době každoroční srážky byl projednán s odborem ŽP a s panem Svobodou v
souladu s manipulačním řádem Povodí Moravy s.p.

Návrh na doplnění názvu ulice s rodinnými domy u Arboreta – ul. Hamerská.
Informace pro občany:
 Slavnostní odhalení pomníku na památku občanů Holice, kteří bojovali ve II.
světové válce, je předběžně stanoveno na 31. 8. nebo 1.9. 2018.
Došlá a odeslaná pošta:
 SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu případně
prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, část pozemku parc. č. 1933 ostatní
plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný
pozemek se nachází při ul. Keplerova. Záměr žadatelky paní Škodíkové je
provozování restaurační předzahrádky – KMČ nemá pro variantu prodeje
informaci o budoucím využití pozemku – hlasování 1/8/0. KMČ souhlasí s
variantou pronájmu – hlasování 7/1/1.
 SmOL – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých
věcí ve vlastnictví SmOl, parc. č. 1609 ostatní plocha o výměře 558 m2 za část
parc. č. 1610 ostatní plocha o výměře 525 m2 ve vlastnictví spol. Hošek property
s.r.o., oba pozemky se nacházejí při ul. Přerovská, vše v k.ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc – KMČ doporučuje zachovat stávající stav – hlasování 9/0/0.
Další došlá pošta:
 SmOl – odd. majetkových řízení – Rada města Olomouce na své schůzi dne
15.5.2018 schválila paní Netopilové pacht parc. č. 151 ostatní plocha o výměře
22 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, za účelem užívání zahrádky.
 SmOl – odd. majetkových řízení – Rada města Olomouce na své schůzi dne
15.5.2018 schválila panu Skácelovi nájem parc. č. 1622 zahrada o výměře 159
m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, za účelem užívání zázemí budovy
č.p. 477, objekt k bydlení.
Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena ve 20:30 hodin.
Příští schůze se koná 4. července 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.

