Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 9.ledna 2019
Schůze KMČ proběhla dne 9.1.2019 od 18.00 hodin v prostorách detašovaného pracoviště MMOL,
Náves Svobody 4, Olomouc – Holice.
Přítomni: František Ryšánek, Mgr. Vasyl Fales, Ing. Tomáš Fojtík, Ing. Jiří Koch, Ing. Stanislav Kovář,
Mgr. Yvona Kubjátová, Ing. Josef Suchánek, Věra Zapletalová.
Nepřítomni: Mgr. Pavel Hanák, David Kapsia
Hosté (bez titl.): František Šváb, Jiří Müller
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro projednání
Podnět od hosta:
Pan Müller – podnět na vyřešení chybějícího chodníku u přechodu na ulici Keplerova (u hřbitova,
propojení nového chodníku do ul. Keplerova), který je důležitý pro všechny, kteří bydlí poblíž. Tento
problém vznikl posunutím přechodu pro chodce. Dle zjištění pana Müllera a měření na místě by
chodník měl splňovat parametry umístění.
KMČ již projednávala tuto otázku 1.10.2018, sdělení příslušného odboru MMOL je uvedeno v zápisu ze
schůze ze dne 5.12.2018. Předseda komise projedná tento podnět s pracovníky odboru dopravy a
územního rozvoje MMOL.
Dále žádá komisi o zajištění lavičky na dětském hřišti na Ječmínkově ulici, kde žádná není a matky si
nemají při hlídání hrajících si dětí kde sednout. Pan předseda informoval, že toto již řeší příslušní
pracovníci na MMOL, kde tento požadavek již byl v minulosti předán.
Městská policie:
- KMČ žádá alespoň o nepravidelný dohled ve dnech školního vyučování při přecházení silnice v ul.
Přerovská a navazující průchod ul. Přemysla Oráče, dále přechody v ul. Keplerova, kde není světelná
signalizace.
- KMČ žádá o kontrolu parkování v ul. E. Destinové a ul. U Hřiště, zejména v části před stavebninami
PRO - DOMA. Parkující kamiony blokují průjezd ulicí v denních i nočních hodinách. V těsné blízkosti je
možnost parkovat na parkovišti před motorestem, dále u čerpací stanice MOL ul. Týnecká.
Policie ČR:
- Doplnit svislé dopravní značení IP06 u přechodu pro chodce v ulici Brunclíkova, z důvodu větší
informovanosti projíždějících aut. Pokud na komunikaci např. nasněží, či je tma, vodorovné značení
na vozovce není viditelné a řada řidičů to nerespektuje.
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Došlá pošta:
-

Žádost MMOL Odbor majetkoprávní spis. zn.:S-SMOL/283128/2018/OMAJ/MR/Tom o
sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce.
Předmětem žádosti je prodej oplocených travnatých pozemků na nároží ulic Stará Přerovská
a Keplerova, která navazují na stávající areál hřbitova. Pozemky jsou přístupné přes areál
hřbitova z ulice Keplerovy nebo i z ulice Stará Přerovská. Žádá o prodej za účelem podnikání
v kamenických službách.
Stanovisko KMČ: KMČ nesouhlasí s prodejem, doporučuje případně pronájem nebo pacht
předmětných pozemků s možnou opcí. V budoucnu může vzniknout potřeba rozšíření
hřbitova, či využít pozemek na zřízení parkoviště pro návštěvníky hřbitova. V případě prodeje
by to nebylo možné.

-

Žádost MMOL Odbor majetkoprávní spis.zn.: S-SMOL/306912/2018/OMAJ/Bel o sdělení
stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Společnost
Htech cz s.r.o. žádá o prodej pozemků na ulici Technologická za účelem vybudování
parkovacích stání. Společnost Htech cz s.r.o. je vlastníkem navazujících pozemků.
Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí s prodejem.

-

Žádost MMOL Odbor majetkoprávní spis.zn.: S-SMOL/288938/2018/OMAJ/Zvo o sdělení
stanoviska k pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Jedná se
o pozemky na ulici Týnecká a Keplerova, které jsou od roku 2004 pronajaty za účelem
pěstování okrasných dřevin a výroby kompostu. Nájemní smlouva jim končí 30.4.2019 a
žádají prodloužení na dalších 10 let, tedy do roku 2029.
Stanovisko KMČ: KMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do roku 2029.

Sdělení MMOL k předchozím požadavkům komise:
-

-

-

KMČ na základě požadavku občanů žádá o vyřešení dopravní situace (průjezdnost a
nevhodné parkování) v ul. E. Destinové a v ul. U Hřiště v části před vjezdem do areálu
Stavebniny PRO-DOMA a v křižovatce Staškova x U Hřiště pro návštěvníky a sportovce HFK –
bude odeslán otevřený dopis na MmOl.
MMOL: V dané lokalitě je zpracován návrh na omezení rychlosti na zónu 30. Odbor dopravy a
územního rozvoje bude případně dále reagovat na podněty otevřeného dopisu, který bude
odeslán na MmOl.
KMČ opakovaně upozorňuje na neprovedení změny vodorovného dopravního značení v ul.
Krokova a žádá o nápravu. MmOl obdržel novou žádost občanů, která má být projednána na
příští schůzi KMČ.
MMOL: Jakmile odbor dopravy a územního rozvoje obdrží jednoznačné vyjádření komise
městské části v jaké podobě má být dopravní značení ponecháno, tak neprodleně zajistí jeho
úpravu. Pozn. Je v řešení.
Změnu způsobu využití dle Územního plánu u pozemku parc. Č. 99/1 ostatní plocha o výměře
2 463m2 v katastrálním území Holice u Olomouce na plochu pro veřejnou rekreaci. Jedná se
největší plochu se vzrostlou zelení mimo Náves Svobody na území Holice sloužící dlouhodobě
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jako park.
MMOL: Podnět KMČ Holice na zahrnutí pozemku p.č. 99/1 v k.ú. Holice ve vlastnictví města
Olomouce, využívaného v současnosti pro veřejně přístupnou zeleň, do ploch veřejné
rekreace - zeleně parkové, bude zařazen mezi ostatní shromažďované podněty KMČ na
pořízení změny Územního plánu Olomouc.
Různé:
-

Rozpočet na rok 2019 schválilo ZMO v prosinci a nyní probíhá definování pravidel pro využití
nových prostředků. Nadále bude platit, že 150.000,-Kč má KMČ na provoz (vydávání novin,
drobné opravy, květinové dary). Další částku 300.000,-Kč má KMČ k dispozici na opravu
chodníků prostřednictvím TSMO.

-

Rozmáhají se černé skládky přímo na ulicích v městské části. Aktuálně evidujeme černou
skládku v ul. Pode Mlýnem a další za „Balusem“ v ul. Krokova. V případě skládek na
pozemcích ve vlastnictví soukromého subjektu zasílá Odbor životního prostředí MMOL
vlastníkovi pozemku výzvu k odstranění nepovolené skládky a je pouze na vlastníkovi
pozemku, jestli nepovolenou skládku odstraní. Vzhledem k omezenému rozpočtu není možné
všechny skládky uklízet na náklady města. KMČ vyzývá občany k využívání sběrných dvorů,
které mají otevřeno v sobotu a v neděli. Nejbližší sběrný dvůr je v Hodolanech na ul.
Chelčického
s velmi
dobrou
dostupností.

-

V případě zájmu občanů o zřízení vyhrazeného parkoviště pro vlastní potřebu je možné o
toto požádat MMOL – podrobné informace jsou na webových stránkách města. Finanční
náklady spojené se zřízením vyhrazeného parkoviště jsou 1.000,-Kč správní poplatek za
podanou žádost a náklady na provedení dopravního značení. Žadatel platí poplatek za užívání
vyhrazeného parkoviště (mimo střed města) 600,-Kč měsíčně.

Požadavky komise na MMOL:
-

Doplnění odpadkových košů s pytlíky na psí exkrementy v rámci městské části. Konkrétní
umístění jednotlivých košů na dotaz upřesníme.

-

Doplnit svislé dopravní značení IP06 u přechodu pro chodce v ulici Brunclíkova, z důvodu
větší informovanosti projíždějících aut a zvyšující se intenzity dopravního provozu. Pokud na
komunikaci např. nasněží, či je tma, vodorovné značení na vozovce není viditelné a řada
řidičů to nerespektuje.

Schůze byla ukončena v 19:30 hod.
Další jednání komise se uskuteční dne 6.2.2019 v 18:00 hodin v prostorách detašovaného
pracoviště MMOL na Návsi Svobody 41, naproti dveřím do pošty.
Zapsala Yvona Kubjátová, členka KMČ a schválil František Ryšánek, předseda komise.
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