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Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice 

ze dne 5. června 2019 

Schůze KMČ proběhla dne 5.6.2019 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. 

patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice 

 

Přítomni: František Ryšánek, Yvona Kubjátová, Tomáš Fojtík, David Kapsia, Jiří Koch, Josef Suchánek, 

Věra Zapletalová, Pavel Hanák, Martin Kučera 

 

Nepřítomni: Vasyl Fales, Stanislav Kovář 

 

Hosté (bez titl.): Michael Pospíšil, Miroslav Kučera, zástupce MP: pan Štěpánek 

 

Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání 

 

 

Podněty od hostů: 

Michael Pospíšil:  

- dotaz na řešení odtahu „vraku“ auta v ulici Na Krejnici, kdy toto vozidlo bylo pouze přemístěno 

ze začátku této ulice na její konec, ale nebylo odklizeno; 

- v ulici Na Krejnici směrem k Milu a kurtům dochází v nočních hodinách k závodění aut, což je 

jednak nebezpečné a jednak to dělá velký hluk – požadavek na položení příčných 

zpomalovacích retardérů na cestu před tím, než začíná bytová zástavba; 

- na ulici Jaselská je další dlouhodobě odstavené auto – požadavek na prověření. 

Za KMČ: na autovraky bude opakovaně upozorněna MP, možnost instalace zpomalovacích 

retardérů bude projednána s příslušným odborem magistrátu, upozornění na zvýšenou hlučnost při 

přejezdu těchto překážek. 

 

Miroslav Kužela, předseda SVJ U Solných mlýnů 3 a 5: 

- na ulici Sladkovského dochází k závodění „vytuněných“ aut, což způsobuje nadměrný hluk; 

- před Jutou je problém s parkováním, který v minulosti nebyl – údajně se tam nesmí parkovat 

kolmo k vozovce pod pohrůžkou blokové pokuty z důvodu stání na nezpevněné ploše, proto 

majitelé těchto vozidel parkují v ulici U Solných mlýnů, kde je nedostatek parkovacích míst; 

- možnost ke zlepšení vidí ve zbudování parkovacích stání na pozemku před tenisovými kurty u 

lékárny, obyvatelé protějšího domu by byli ochotní se finančně spolupodílet na vybudování 

parkovacích míst; 

- dotaz na kanalizaci, která je údajně jen v druhé polovině ulice – vysvětleno, že druhá polovina 

ulice je napojena na kanalizaci na ulici Přerovská, zatímco jejich část je napojena na kanalizaci na 

ulici Sladkovského; 

- v rámci SVJ řeší svod do této kanalizace a KMČ jim má být nápomocna – doporučeno řešit 

s majitelem kanalizace, není to v kompetenci KMČ ani v jejích možnostech; 

- požadavek na vybudování chodníku, či oddělené cyklostezky na ulici Holická – mladé rodiny se 

nemohou touto cestou dostat do středu města a musí volit jinou cestu nebo drahou dopravu 

MHD – vysvětleno, že bude v dohledné době započata výstavba nadjezdu na ulici Holická a 

rekonstrukce navazujících komunikací, součástí komunikace mají být i cyklopruhy; 

- v ulici je špatně slyšet místní rozhlas – otázku místních rozhlasů řeší město komplexně, v Holici 



 2 

dojde k montáži nového rozhlasu v příštím roce. 

 

 

Městská policie:  

- KMČ eviduje několik nepojízdných vozidel odstavených na území městské části, některé se již 

řešili s MP, ale stále stojí na svém místě. KMČ pošle souhrnně přehled těchto vozidel na adresu 

MP; 

- KMČ byla informována, že nezletilí žáci kouří v okolí školy – obyvatelé žádají, aby strážníci MP 

dětem domluvili. 

 

 

Požadavky KMČ zlepšení veřejného prostranství – estetizace: 

- rozmístění košů na psí exkrementy: 

o u dětského hřiště na ulici Slunečná 

o ul. U Solných mlýnů u č. 6 

o křížení ulic Moravská a Jaselská 

o U Cukrovaru mezi č. 2 a 4 

o křížení ulic Partizánská a Slunečná 

 

Došlá pošta: 

 

- Sdělení rozhodnutí Rady města Olomouce a výzva k vyklizení pozemků ze dne 6.5.2019. Rada 

města nevyhověla žádosti o prodloužení doby nájmu pozemků parc. č. 862 a 863  zahrada a 

současně vyzývá k vyklizení uvedených pozemků. 

 

 

Různé: 

- Dne 13.5.2019 uspořádal Odbor ochrany MMOL prezentaci projektu VIS (varovný informační 

systém), jehož součástí je i nová digitální síť městských rozhlasů, která plně nahradí v Holici 

současný místní rozhlas. V rámci prezentace byly diskutovány technické záležitosti, včetně 

harmonogramu prací, rozmístění rozhlasů a etapizace projektu. Místní část Holice je zařazena 

do 4. etapy, montáž 89 ozvučovacích jednotek bude zahájena v první polovině příštího roku, 

předání fungujícího systému je naplánováno na srpen 2020. Z tohoto důvodu neuvažuje komise 

o provádění dalších oprav současného rozhlasu z důvodu nehospodárnosti oprav. 

- Rada města Olomouce dne 6. 5. 2019 schválila změny JŘ MHD od 1. 7. 2019, tzv. prázdninový 

provoz s platností od 1. 7. do 31. 8. 2019 a změny JŘ od 1. 9. 2019.  Změny od 1. 7. 2019 a od 1. 

9. 2019 zohledňují podněty cestující veřejnosti a firem v rámci návozů a svozů na směny a 

dále byly zapracovány připomínky dotčených komisí městských částí. Nově se zavádí 

prázdninový provoz na linkách č. 12, 13, 16 a 19.  Současně jsou zohledněny aktuální výluky (JŘ 

linky č. 12 má označení výlukový z důvodu rekonstrukce komunikace v ulici Erenburgova). 

Změny JŘ od 1.9.2019 se týkají linky 19. 
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- Předseda KMČ požádal o projednání odvolání člena holické KMČ pana Vasyla Falese na Radě 

města. Důvodem je jeho pasívní́ přístup k práci v rámci KMČ, doposud má pouze jednu účast na 

jednání komise a žádným jiným způsobem se nezapojuje do činnosti komise. KMČ eviduje 

několik zájemců o práci v komisi z řad holických občanů, v případě zájmu navrhne nového člena 

jménem KMČ.  

- KMČ schválila finanční příspěvek pro spolek Bílý Jeřáb na zajištění nákupu sportovních oděvů 

s potiskem v celkové ceně cca 9 tisíc Kč. 

 

 

Další jednání komise se uskuteční dne 3.7.2019 v prostorách komunitního centra Heřmánek 

v I. patře na Návsi Svobody 41. Zapsala Yvona Kubjátová, členka KMČ a schválil František 

Ryšánek, předseda komise. 


