
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE 
ze dne 12. září 2018 

 

Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 12.9.2018 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, Ing. Tomáš Fojtík, Mgr. 

Pavel Hanák, Jaroslav Frank, Ing. Ludmila Linhartová, Věra Zapletalová, Dagmar Ťulpová, 

František Ryšánek. 

Nepřítomni: Bc. Miloslav Šmída, Antonín Jakubec, Jiří Fuciman. 

Hosté (bez titl.): p. Štěpánek (MP), p. Müller. 

Kontrola zápisu z minulé schůze: Bez připomínek. 
 
Městská policie: příští schůze se koná v pondělí 1. října 

 KMČ žádá v době cesty dětí do školy o dohled zejména při přecházení silnice v ul. 

Přerovská, průchod v ul. Přemysla Oráče a přechody v ul. Keplerova.  

 KMČ žádá o důkladnou kontrolu z důvodu pohybu konfliktních osob, porušování zákazu 

kouření, požívání alkoholu na veřejném prostranství nebo znečišťování v těchto místech 

městské části: 

o okolí obchodu Náves Svobody 651/42a a celý prostor mezi obytnými domy Náves 

Svobody 578/46 a U Cukrovaru 571/8 

o dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru 14a a 18 

o veřejné hřiště v areálu ZŠ během provozu – pracovní dny mezi 15:00 až 19:00, 

víkendy a svátky mezi 9:00 až 19:00 

o kontrolu parčíku, okolí památníku na konečné zastávce MHD a prostor kolem 

nového památníku před budovou I. stupně ZŠ 

o obchod v ul. Jaselská 2 a v ul. Emy Destinové 

 KMČ žádá kontrolu parkování aut v hranici křižovatky Staškova x U Hřiště a zabezpečení 

průjezdnosti pro autobusy MHD na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a ZŠ.  

 KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů 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 kontrolu dodržování zákazu průjezdu pro tranzitní kamionovou dopravu v ul. 

Hamerská. 

 KMČ žádá v ul. Týnecká a v ul. Hamerská kontrolu parkovaní kamionů mimo plochy 

k tomu vyhrazené. 

 KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na 

veřejných prostranstvích v části ul. Hamerská ve směrech k ulicím Na Krejnici, U Potoka a 

Emy Destinové. 

 

Stavební záležitosti:  

 Umístění laviček u nového dětského hřiště v ul. Ječmínkova bude realizováno až z 

rozpočtu r. 2019 (bude nová RMO). 

 KMČ žádá do doby vypracování PD a následné realizace o provizorní úpravu napojení 

stávajícího chodníku na nový chodník v ul. Keplerova k přechodu u hřbitova tak, aby 

nedocházelo k chůzi blátem. 

 KMČ žádá při vypracování PD úprav v ul. U Hřiště zapracování změny šířky chodníku, a 

tím zajištění dostatku místa pro parkovací stání. 

 

Požadavky k umístění DZ: 



 

 DZ B13 zákaz vjezdu nad 12t do ul. U Hřiště – řidiče kamionů sem navádí navigace, mají 

problém s vytočením, poškozují majetek města. 

 Označení ul. Průmyslová DZ IP10a slepá ulice – řidiči se domnívají, že tudy projedou. 

 

Informace k požadavkům KMČ a občanů: 

 Pan Holý slíbil provedení vodorovného značení v ul. Krokova letos na podzim – jedná se o 

přeznačení parkovacích míst a doplnění žluté čáry zákaz stání v pravé části vjezdu do této 

ulice. 

 Měření v ul. Přerovská zaznamenalo ojedinělé výrazné překročení rychlosti. Hluk a otřesy 

pravděpodobně způsobují projíždějící nákladní auta i při jízdě povolenou rychlostí. 

 

Změny v MHD: Jízdní řád linky č. 25 doplněný o jeden večerní spoj a se změnami trasy bude 

platný od 1.1.2019. Proběhnou pracovní jednání pana předsedy, paní Ivany Kalodové a Ing. 

Františeka Mikeše se zástupci DPMO a Ing. Janou Dokoupilovou k podané žádosti na změny 

vedení vybraných linek a doplnění nočních linek. 
 
Sdělení KMČ k žádosti manželů Tenglerových o prodej nemovité věci ve vlastnictví SmOl, 

pozemek parc. č. 438 zahrada o výměře 448 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. 

Předmětný pozemek se nachází při ul. náves Svobody – KMČ nedoporučuje prodej pozemku, 

který má v pronájmu rodina Obermannova, o pozemek dlouhá léta pečují, květinová výsadba je 

ozdobou u zastávky MHD na návsi Svobody – hlasování 0/10/0.  
 
Došlá a odeslaná pošta: 

SmOl, odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví 

SmOl, část parc. č. 1647/8 ostatní plocha o výměře 425 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec 

Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ul. Technologická. Společnost GRM Systems s.r.o. 

má zájem umístit podzemní akumulační nádrž odvodu dešťových vod a stavbu příjezdové 

komunikace pro HZS – KMČ s žádostí souhlasí – hlasování 10/0/0. 
 
Další došlá pošta: 

Plán prací TSMO na září. 

Pozvánka na 5. ročník konference k rodiinné politice města Olomouce dne 2.10.2018 – 

www.olomouc.eu/portal/kalendar-akci/detail/9164  
 
Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena ve 19:40 hodin. 
 
Příští schůze se koná v pondělí 1. října 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  
 
Upozornění na změnu termínu listopadové schůze, která bude v pondělí 5.11.2018. 

 

Zapsala Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice. 

 

 

  

http://www.olomouc.eu/
http://www.naseholice.cz/

