Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 11. září 2019
Schůze KMČ proběhla dne 11.9.2019 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra
Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice
Přítomni: František Ryšánek, Stanislav Kovář, Pavel Hanák, David Kapsia, Věra Zapletalová,
Tomáš Fojtík, Jiří Koch,
Nepřítomni: Yvona Kubjátová a Josef Suchánek (oba zastupitelstvo), Martin Kučera, Vasyl
Fales,
Hosté (bez titl.): Jarmila Horská, Jaroslav Štůla, Radka Krajčová, Robert Weinlich, Jiří
Hofmeister, zástupci MP.
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání

Podněty od hostů:
Robert Weinlich,:
- Žádost o řešení havarijního stavu místní komunikace na ulici Stará Přerovská v blízkosti
domu č. p. 80. Na této komunikaci byl již před více než patnácti lety, v souvislosti se
stavební činností výstavby OC Olympia a rekonstrukcí železničního koridoru směrem na
Přerov, proveden zásyp prohlubenin ve vozovce recyklátem. Životnost tohoto řešení se
v zimě pohybuje v řádu několika zámrzových cyklů, z tohoto důvodu je občas tento
postup TSmO opakován. Následkem toho roste výška vozovky, proto byla zhruba před
pěti lety větší část odtěžena a povrch komunikace srovnán.
Před cca třemi lety nastala výstavba nových domů na konci této ulice, stavebníci o své
vůli začali do prohlubní navážet nelegálně stavební suť. Tento jejich svévolný počin však
situaci jen zhoršil, extrémně zvýšil prašnost a způsobil odletování sutě všemi směry..
Vyvrcholením je událost ze dne 2. září 2019 v 6:30 ráno, kdy někdo opět svévolně celý
povrch rozhrnul stavebním strojem a tím i stávající vrstvu, která byla ještě kompaktní,
totálně zničil. Tento stavební stroj dále rozhrnul krajnici a hlínu nahrnul částečně do
komunikace. Událost byla hlášena MP Olomouc, ale nevím s jakým výsledkem. Nyní je
část komunikace tvořena jen vrstvou prachu a kamenivem. Nová výstavba přinesla
zvýšený provoz na této komunikaci, včetně půjčovny dodávek. Stávající situace je
naprosto havarijní a neutěšená, mnohá vozidla naprosto nerespektují stav pozemní
komunikace včetně povolené maximální rychlosti v obci, výsledkem jsou mračna prachu
a z nich všemi odletující kamenivo, poškozující stávající stavby a ohrožující chodce
(včetně malých dětí vracejících se ze školy).
Za KMČ prověří možnost opravy trvanlivým způsobem. Bohužel, v této části byla
v minulosti odcizena dlažba a je třeba prakticky vytvořit novou vrstvu vozovky. Jedná se
o poměrně rozsáhlou část komunikace, proto je třeba ověřit náklady na opravu, zda na
případnou opravu bude stačit rozpočet komise. Dle vyjádření zástupců MP nepovažují
činnost stavebního stroje za poškozování vozovky. Bylo provedeno srovnání výmolů,
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jako provizorní řešení.
Radka Krajčová, ulice Hamerská:
- Upozornila na potíže se stavební firmou provádějící opravu chodníku na ulici
Hamerská. Nový chodník neodpovídal výškově původnímu stavu, dle zadání
investora měla firma chodník jen předláždit bez změny výškových poměrů.
Za KMČ – o situaci byli informováni zástupci investora a TSmO, kteří zajistili řádné
dokončení opravy chodníku. Zasláno dodatečné poděkování panu Vladimírovi
Čechovi z TSmO.

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.
-

Informace o řešení autovraků v katastru Holice a pohybu nepřizpůsobivých osob.

Došlá pošta:
-

-

-

-

Nabídka s kalkulací na montáž vánočního osvětlení od Jiřího Hofmeistera. Jedná se o
fakturaci nájemného od dodavatelské firmy za pronájem 10 prvků (každý rok jiný vzor)
a prováděnou montáž. Rozšíření výzdoby, či zvýšení počtu prvků na návsi
nedoporučuje. Navrhuje nazdobit vánoční strom před prvním stupněm, který je
uprostřed prostranství. Jako hlavní vánoční výzdobu v rámci Holice bude realizovat
zdobení stromu v prostorách 1.HFK Olomouc, kde bude probíhat předvánoční program.
Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nebo prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví města
Olomouce spis. zn S-SMOL/193222/2019/OMAJ/Ind. Předmětem žádosti je nájem nebo
prodej části pozemku parc.č. 1633/1 ostatní plocha o výměře 84m2 a části pozemku
parc.č. 1924 o výměře 121m2 , které se nachází při ulici Sladkovského u areálu
společnosti JUTA a.s..
KMČ souhlasí s pronájmem uvedených pozemků za účelem vybudování parkoviště.
Žádost občanů z ulice Partyzánská o vyčištění ucpaného kanálu u domů 6 a 8, kde
nahromaděná voda brání přístupu do domů.
KMČ požádala o opravu TSmO a po dokončení obdržela toto sdělení: Vpusť na ulici
Partyzánská jsme nakonec museli vybourat, zabetonovaný poklop včetně mříže
zlikvidovat a osadit mříž i s rámem novou. Navíc sama šachta musí být vyčištěna
tlakově, na což je třeba najmout firmu. Bezohlednost místních obyvatel nás všechny
stojí nemalé peníze. Naši pracovníci zaasfaltují lokální vybouranou část v okolí vpusti.
Zpráva Dopravního podniku města Olomouce o omezení obsluhy zastávky ČSAD –
linky č. 12 a 19:
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V termínu od 18. 9. 2019 do 29. 10. 2019 je plánována oprava komunikace ulic
Rolsberská a Přerovská, která bude prováděna po etapách. Oprava bude probíhat
v úseku od odbočky k Hornbachu po křižovatku s ulicí Brunclíkova a bude probíhat
po polovinách vozovky. Veškerý provoz bude veden v obou směrech vždy pouze
ve dvou jízdních pruzích.
V termínu od 18. 9. 2019 do 8. 10. 2019 bude prováděna oprava komunikace ve směru
na Hlavní nádraží. V době frézování vozovky bude zastávka ČSAD obsluhována bez
omezení. V době pokládky asfaltových vrstev, tj. v termínu 4. 10. 2019 – 6. 10. 2019
nebude zastávka ČSAD směr Hlavní nádraží obsluhována.
Zastávka Pekárny směr Hlavní nádraží bude obsluhována bez omezení po celou dobu
realizace opravy.
V termínu od 9. 10. 2019 do 29. 10. 2019 bude prováděna oprava komunikace
ve směru do Holice. V době frézování vozovky bude zastávka ČSAD obsluhována bez
omezení. V době pokládky asfaltových vrstev, tj. v termínu 26. 10. 2019 – 28. 10. 2019
nebude zastávka ČSAD směr Holice obsluhována.
Zastávka Pekárny směr Holice bude obsluhována bez omezení po celou dobu realizace
opravy.
Požadavky KMČ na zlepšení veřejného prostranství - estetizace:
- KMČ schválila čerpání prostředků ve výši 19.000,-CZK na restaurování pomníku TGM.
Práce provede odborný restaurátor MgA. Václav Polián.
- KMČ schválila čerpání prostředků ve výši 5.000,- CZK na úpravu památníku TGM:
odstranění starých dřevin, osázení nové okrasné zeleně s celkovou úpravou okolí.
Práce provede Ing. Juraj Víťazka.

Upozornění pro občany:
19. října 2019 bude Sběrová soboda. Kontejnery budou přistaveny na roh ulic U Hřiště a
Přerovská (parkoviště).

Další jednání komise se uskuteční dne 2.10.2019 v prostorách komunitního centra
Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41. Zapsal a schválil František Ryšánek,
předseda komise.
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