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Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice 

ze dne 28. srpna 2019 

 

Schůze KMČ proběhla dne 28.8.2019 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra 

Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice 

 

Přítomni: František Ryšánek, Josef Suchánek, Stanislav Kovář, Pavel Hanák, David Kapsia, 

Martin Kučera, Tomáš Fojtík, Jiří Koch, Yvona Kubjátová,  

 

Nepřítomni: Věra Zapletalová, Vasyl Fales, 

 

Hosté (bez titl.): Helena Scheicherová, Alena Jurášková, Věra Vávrová, Miroslav Kubiš, 

Jarmila Horská, zástupce MP: pan Miroslav Vychodil 

 

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

 

 

Podněty od hostů:  

Helena Scheicherová a p. Alena Jurášková, U Cukrovaru 20: 

Stížnost na obtěžující chov domácích zvířat v zahradách rodinných domů na Návsi 

Svobody, kdy hluk a zápach neumožňují větrání v bytě. Dále upozorňují na velký 

počet psů v paneláku, majitelé po nich neuklízí. 

KMČ prověří uvedené skutečnosti. 

 

Miroslav Kubiš, ul. U Solných mlýnů:  

- Připomínal svůj návrh z minulé komise zjednosměrnit část ul. U Solných mlýnů.  

- Požaduje důslednou kontrolu dodržování povolené rychlosti v ulici a kontrolu 

dopravních značek omezujících vjezd aut nad 6 tun. Při odbočování z ulice 

Sladkovského není značka vidět přes zeleň. 

- Ztěžuje si na hluk – houkání vlaku, zejména v noci. Podle pana Kubiše je porušován 

drážní předpis, podle kterého má personál upozornit řidiče na jedoucí vlak máváním 

praporku, nikoliv houkáním. 

Za KMČ – s návrhem na úpravu provozu nesouhlasí někteří občané z této ulice. 

Viditelnost dopravního značení KMČ ověří a případně požádá TSMO o nápravu. 

Podle vyjádření provozovatele železniční dopravy na této trati, nedochází k porušení 

předpisů. Upozornění ostatních účastníků provozu houkáním je možné, vzhledem 

k častému pohybu osob ve večerních hodinách na trati se jedná o nejúčinnější 

řešení. 

 

Věra Vávrová, U Solných mlýnů : 

- Vznesla dotaz na kladení návnad do kanálů proti hlodavcům, je nárůst hlodavců 

v souvislosti s bouráním a výstavbou nových domů v objektu bývalého skladu 

nábytku.  

- Před domem (U Solných mlýnů 259/1) je nově opravený chodník včetně kanalizační 

vpusti. Bohužel, zde jezdí nákladní vozidla a kanál se začíná propadat. Navrhuje 
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zakázat vjezd nákladním vozidlům do ulice U Solných mlýnů. 

Za KMČ ověří možnost plošné deratizace. Provoz nákladních vozidel v ulici U 

Solných mlýnů je již omezen dopravním značením, kdy na vjezdu z ulice Přerovská je 

dopravní značka „Slepá pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulí „Pouze do 6tun, 

mimo vozidla TSmO“. 

 

Další podněty od občanů – paní Jarmila Horská: 

 

- Požadavek na údržbu pomníku TGM – kdo ji bude dělat?  

- Je potřeba udělat ořez zeleně na křížení ulic U potoka a Jaselské – není už přes zeleň 

bezpečně vidět. 

- Byl předán p. předsedovi požadavek na kácení břízy soukromou osobou. 

- Požadavek na odpadkový koš na dětské hřiště.  

- Na Návsi Svobody jsou velké nálety růže šípkové a jsou zarostlé chodníky – vše vždy 

bývalo v pořádku k začátku školního roku, ale teď tomu tak není. 

- Opravy laviček.  

Za KMČ:  

Údržba pomníku TGM bude provedena odborným restaurátorem, následně dojde 

k úpravě okolí – vysázení nové okrasné zeleně. Byl předán „komplexní“ požadavek 

na kácení suchých stromů. Do konce roku má být v rámci Holice umístěno pět 

nových odpadkových košů, jeden je určen právě k dětskému hřišti. Požadavek na 

vyčištění chodníků byl již předán na TSmO v minulém zápisu, bude urgováno. TSmO 

nemají potřebnou kapacitu na čištění chodníků po celém městě (provádí jen 5 

pracovníků), v letošním roce nepoužívají chemické přípravky, proto je tento stav. 

V zimním období bude postupně prováděna údržba laviček, kdy pracovníci TSmO 

budou lavičky odvážet do dílen. Opraveny budou i lavičky v ulici U Potoka, místo 

původně avizované výměny za jiný typ laviček. 

 

Městská policie:  

Miroslav Vychodil je strážníkem odpovídajícím za stav veřejného pořádku v městské 

části Ol. – Holice. Kontaktovat je možné prostřednictvím velitele oddělení pořádkové 

služby pro směnu na telefonu 585 209 531, email: prijem.podaní@mp-olomouc.cz. 

V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku, 

kdy zákrok strážníků městské policie nesnese odkladu, kontaktujte Městskou policii 

Olomouc na bezplatném čísle 156. 

 

- KMČ eviduje stále nepojízdné vozidlo na ulici Ječmínkova, které je tam již minimálně 2 

roky. 

 

 

Požadavky Policii ČR: 

- Kontrolovat průjezdy nákladních vozidel nad 12tun v ulici Hamerská. 

- Kontrolovat porušování zákazu vjezdu nad 6 tun v ulici U Solných mlýnů, kde projíždí 

čím dál více kamionů. Situaci bude třeba řešit i vzhledem k zahájené stavbě bytových 

domů v této lokalitě. 

mailto:prijem.podaní@mp-olomouc.cz
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Došlá pošta: 

 

- Nabídka s kalkulací na montáž vánočního osvětlení od Jiřího Hofmeistera. Pan 

Hofmeister se omluvil, přijde osobně na následující schůzi seznámit členy se situací 

okolo osvětlení. 

- Do 27.9.2019 je potřeba nahlásit konání akcí v roce 2020 v době po 22:00 hodině kvůli 

zanesení do Vyhlášky o nočním klidu ve městě Olomouci. KMČ předala tuto informaci 

tradičním organizátorům společenských akcí. 

- Požadavek na souhlas KMČ s kácením stromů na ulici Sladkovského, před domy 61 a 

65. KMČ respektuje stanovisko majitelů uvedených domů a nesouhlasí s kácením 

stromů. 

- Oznámení podniku Česká pošta o přechodné úpravě provozních hodin pro veřejnost 

pošty Olomouc 17 na Návsi Svobody. v období od 9.9. do 13.9 bude provozní doba 

upravena takto:  dopoledne 9:00 – 11:00 , odpoledne 14:00 – 16:00 hod. 

Zveřejněno na vývěskách, hlášení rozhlasu. 

 

 

Sdělení MMOL k předchozím požadavkům komise: 

- Požadavek na zajištění kontroly technického stavu kanalizace v ulicích Staškova a U 

Solných mlýnů v části k ul. Sladkovského.  

MMOL: správce kanalizace společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - stav kanalizace 

U Solných mlýnů. Dle jejich sdělení je stoka monitorována a vzhledem ke špatnému 

technickému stavu je navržena k rekonstrukci a k zařazení do plánu investic SMOl. V 

současné době však správce neeviduje na stoce žádné stížnosti na technický stav - 

zápach, zatápění přilehlých nemovitostí apod. 

 

 

 

 

Další jednání komise se uskuteční dne 11.9.2019 v prostorách komunitního centra 

Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41. Zapsala Yvona Kubjátová a schválil 

František Ryšánek, předseda komise. 


