Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 6. listopadu 2019
Schůze KMČ proběhla dne 6.11.2019 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra
Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice
Přítomni: František Ryšánek, Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Yvona Kubjátová, Josef
Suchánek, Martin Kučera,
Nepřítomni: Jiří Koch, Stanislav Kovář, David Kapsia, Pavel Hanák
Hosté (bez titl.): Jarmila Horská, Jaroslav Štůla, p. Müller, p. Kořínek, p. Šváb, p. M. Štůla a
zástupce MP.
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro
jednání

Podněty od hostů:
p. Muller:
- Opakovaně žádá o umístění laviček na dětském hřišti v ulici Ječmínkova. KMČ tento
požadavek řeší od samotné výstavby dětského hřiště v roce 2018. Požadovaný
odpadkový koš byl již doplněn díky aktivitě občanů.
Za KMČ -po dokončení výstavby dětského hřiště bylo ze strany MMOL slíbeno doplnění
lavičky. V průběhu tohoto roku KMČ opakovaně jednala se zástupci odboru městské
zeleně a odpadového hospodářství MMOL o umístění lavičky (upřesnění typu lavičky,
místa instalace) a instalace odpadkových košů. V rámci projektu estetizace byl požadavek
KMČ na pořízení celkem pěti odpadkových košů. Bude prověřeno proč ještě nebyla lavička
nainstalována.
- Požadavek na vybudování chodníku od přechodu v ulici Keplerova (u hřbitova) směrem
k restauraci Klondike. Jedná se o úsek cca 5 metrů, kde původní provizorní chodník byl
zrušen při budování chodníků od přechodu směrem do ulice Partyzánská. Problém se
řeší od roku 2017.
KMČ několikrát jednala se zástupci odboru dopravy a územního rozvoje MMOL o
vybudování nového chodníku financovaného přímo z rozpočtu komise na opravu
komunikací. Tento návrh byl odborem dopravy a územního rozvoje odmítnut. Je třeba
vypracovat projektovou dokumentaci a nechat projekt posoudit v rámci řádného
správního řízení zejména po stránce bezpečnosti chodců. Při posledním jednání bylo
přislíbeno, že tento chodník bude zařazen do projektu rekonstrukce komunikace na Návsi
Svobody.
p. Kořínek, Moravská 26:
- V Olomouci bydlí šest roků, ale neztotožňuje se s návrhem MMOL na zvýšení poplatků
za komunální odpad – navrhuje změnu systému úhrady, a to podle skutečného
vyprodukované množství odpadků v rodině, včetně toho, že ti, co poctivě třídí by měli
být na poplatcích zvýhodněni.
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Za KMČ –zvýšení poplatků za odvoz komunálního odpadu je návrhem pro jednání
zastupitelstva – toto však KMČ nemůže řešit – každý občan města má možnost promluvit
na veřejném ZMO k tomuto bodu.
p. Šváb:
- v souvislosti s přípravou Benefičního adventního koncertu „Děti dětem“, který proběhne
dne 15.12.2019 v kostele sv. Urbana žádá o propagaci tohoto koncertu formou
vyhlášení v místním rozhlase, uveřejnění v Holických novinách a na webových stránkách
KMČ. Výtěžek z této akce bude věnován Spolku pro ranou péči, který se věnuje
handicapovaným dětem.
Za KMČ – souhlas a podpora takového akce, požaduje zaslání konkrétních informací o
programu, účinkujících, případně propagačních materiálů ke zveřejnění.
- Dotaz na způsob řešení parkování návštěvníků sportovního areálu ze strany HFK – stále
dochází k parkování vozidel na místech, kde dochází k nebezpečným a nepřehledným
situacím (stojí přímo v křižovatce a brání výhledu).
- Další dotaz na řešení částečně nefunkčního místního rozhlasu v ulici Staškova a U Hřiště.
Rozhlas má fungovat nejen pro předávání informací, ale také jako ochrana obyvatel.
Za KMČ – parkování 1.HFK vyřešil dle dohody, byla rozšířena parkovací plocha přímo
v areálu. Zástupce městské policie - doporučuje volat na stálou službu (dispečink) a
nahlásit nesprávné parkování, bude vyslána hlídka na místo k vyřešení přestupku.
Místní rozhlas – aktuálně probíhá na území celého města budování nového varovného
systému, který nahradí současný zastaralý varovný systém vytvořený kombinací sirén a
místních rozhlasů. Náklady na opravy a údržbu používaného systému místního rozhlasu
jsou příliš vysoké, kvalita přenosu a srozumitelnost informací je závislá na povětrnostních
podmínkách. Nový systém je založen na bezdrátovém přenosu a digitální technologii,
realizace celého systému je rozdělena do několika etap, v Holici bude instalace zahájena
počátkem příštího roku. Spuštění zkušebního provozu je naplánováno na léto 2020. KMČ
považuje za neekonomické vynakládat finanční prostředky v řádech desítek tisíc ročně do
opravy současného místního rozhlasu.
- Požadavek na zařazení ořezu stromů u příjezdu k HFK pro zpřehlednění dopravní
situace na tomto místě.
Za KMČ – bude předán požadavek na odbor městské zeleně.
p. Horská:
- dotaz na zástupce MP – na ulici Stará Přerovská, u areálu autobazaru Auto Samson stojí
červený vrak vozidla;
MP – vozidlo bylo již nahlášeno a je v řešení, k odstranění vozidla je potřeba dle legislativy
několik časově náročných úkonů;
- na Návsi Svobody 35 došlo k záboru veřejné prostranství při opravě domu – dotaz zní,
zda KMČ dostává všechny povolení o záborech z města? Při záboru prostranství došlo k
poškození chodníku těžkou technikou;
- dále informovala KMČ o zdobení vánočního stromu, které proběhne tradičně před
budovou školní družiny.
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Městská policie:
- KMČ požaduje zvýšený dohled po dobu rekonstrukce vozovky na ulicích Přerovská a
Týnecká v místech původních přechodů pro chodce, tj křižovatka Hamerská –
Přerovská – Přemysla Oráče, dále křižovatka Brunclíkova – Přerovská, kde jsou
v blízkosti umístěny náhradní autobusové zastávky. Během stavebních prací došlo
k vypnutí světelné signalizace a k odstranění vyznačených přechodů. Přechodné
dopravní značení neobsahuje žádný prvek zajišťující bezpečnost chodců a na
dokončené části vozovky nejsou nové přechody zatím vyznačeny.
- Dalším požadavkem je dohled na dodržování dopravního značení ze strany řidičů,
kteří nedodržují vyznačenou objízdnou trasu. Část vozidel přijíždějících po ulici
Sladkovského pokračuje v protisměru jednosměrné ulice na Náves Svobody (most
má omezenou nosnost). Jedná se o opakovaný problém v souvislosti s rekonstrukcí
vozovky, kdy neukáznění řidiči ohrožují obyvatele v částech mimo vyhrazenou
objízdnou trasu.

Došlá pošta:
- Žádost 1. HFK Olomouc o opravu příjezdové komunikace do sportovního areálu
z ulice Staškova a zařazení této opravy do plánu investic města.
KMČ zváží situaci při sestavování plánu oprav komunikací na rok 2020.
- Oznámení odboru životního prostředí MMOL o kácení dřevin rostoucích mimo
les, kdy záměrem je vykácet tyto dřeviny na pozemcích ve vlastnictví města:
Bříza na parcele č.: 1941/5 – suchý strom (Stará Přerovská)
Ořešák (dvojkmen) na parcele č.: 392 – suchý strom (Náves Svobody).
- Informace o rozhodnutí rady města snížit objem finančních prostředků
určených na odměny komisí. V této souvislosti dojde k úpravě Statutu a
Jednacího řádu KMČ.
- Informace o projednání návrhu na doplnění člena KMČ Holice radou města, kdy
nedošlo ke jmenování nového člena a holická komise má nadále 10 členů.
- Upřesnění odboru dopravy a územního rozvoje MMOL o částečných uzavírkách
v městské části Holice a omezení provozu MHD po dobu stavebních prací na
ulicích Přerovská a Týnecká. V době od 16.11.2019 do ukončení stavebních
prací nebudou zastávky U Mlýna obsluhovány a budou nahrazeny náhradními
zastávkami Týnecká. Náhradní zastávky nejsou na původním místě, ale jsou
přesunuty v obou směrech ke křižovatce ulic Přerovská a Hanácká. KMČ
doporučuje cestujícím využít pro cestu z Návsi Svobody na náhradní zastávky
chodník v ulici Brunclíková.
- Žádost odboru dopravy a územního rozvoje MMOL o vyjádření KMČ k podnětu
od občana na změnu zastávek: Týnecká, Hamerská a Hamerská-Milo na
zastávky „na znamení“.
KMČ nesouhlasí s přeměnou zastávek Týnecká, Hamerská a Hamerská - Milo na
zastávky „na znamení“.
Hlavní důvody:
o nemáme informaci o vybavení autobusů dostatečným počtem tlačítek
dostupným pro sedící osoby, jde o bezpečný způsob podání znamení
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řidiči zejména starším osobám a tělesně postiženým s dostatečným
předstihem, kdy všichni nesedí na určených sedadlech;
o v případě zastávky Hamerská - Milo (je mimo hlavní komunikaci) je nutné
zajet na zastávku, řidič před příjezdem na zastávku nemá přehled o
osobách na zastávce;
o v případě horší viditelnosti a deště, kdy jsou cestující schovaní ve dveřích
okolních domů hrozí, že jim autobus nezastaví;
o otázka dodržování jízdního řádu - v případě, že autobus pouze projede
uvedené tři zastávky na znamení (jsou hned za sebou), přijede na další
řádnou zastávku s předstihem několika minut, kde bude muset čekat na
odjezd dle jízdního řádu.
Stížnost občanů z ulice Hanácká na nadměrný provoz v ulicích Hanácká a
Jaselská. Tyto ulice jsou v havarijním stavu, v běžné provozu si řidiči tudy
zkracují cestu z ulice Hamerská na ulici Přerovskou, kdy zejména v dopravních
špičkách je světelná křižovatka Přerovská a Hamerská obtížně průjezdná. Návrh
na zjednosměrnění ulic tak, aby byly průjezdné pouze ve směru Přerovská –
Hamerská.
Informace odboru dopravy a územního rozvoje MMOL, že v letošním roce bylo
radou města schváleno nové nařízení o udržování sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací a chodníků na území města v zimním období. Tímto
nařízením se ruší nařízení č. 5/2009. Součástí aktualizovaného nařízení je i
nadále vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí. Podrobné informace týkající se zimní údržby a operačního
plánu zimní údržby jsou dostupné na webových stránkách Technických služeb
města Olomouce.
Žádost spis.zn.: S-SMOL/183729/2019/OMAJ/Kor ze dne 16.10.2019 odboru
majetkoprávního MMOL o sdělení stanoviska KMČ k prodeji nemovité věci ve
vlastnictví města. Nemovitou věcí je pozemek parc. č. 1505 ostatní plocha o
výměře 44 m2 v k.ú.Holice u Olomouce.
KMČ – nesouhlasí s prodejem z důvodu vedení inženýrských sítí pod předmětným
pozemkem.
Podnět od p. Šimka – žádost o opravu komunikace na ul. Šlechtitelů a doplnění
vodorovného dopravního značení. Vyjádření odboru dopravy a územního
rozvoje MMOL: rekonstrukce komunikace se připravuje a vodorovné dopravní
značení bude provedeno až na novou vozovku.

Požadavky KMČ na MMOL:
- Žádost KMČ o sdělení stanoviska k osazení lavičky na dětské hřiště v ulici Ječmínkova
a instalaci pěti kusů odpadkových košů v rámci projektu estetizace.
- Požadavek na iniciování jednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Olomouckého kraje, případně s Policií ČR o způsobu realizace
přechodného dopravního značení provedeného společností ZLINMARK DZ s.r.o. po
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dobu rekonstrukce silnice č. I/55 v ul. Rolsberská a Týnecká. Provedené dopravní
značení nezahrnuje prvky k zajištění bezpečnosti chodců při přecházení vozovky
v místech původních přechodů pro chodce, tj křižovatka Hamerská – Přerovská –
Přemysla Oráče, dále křižovatka Brunclíkova – Přerovská, kde jsou v blízkosti
umístěny náhradní autobusové zastávky. Dále žádáme doplnit přechodné dopravní
značení v ulici Sladkovského o dopravní značku upozorňující na uzavření ulice
Brunclíkova ve směru do Holice za křižovatku ulic Sladkovského a Holická, dále za
křižovatku ulic Sladkovského a Krokova. Současně žádáme o uvedení dopravního
značení do souladu se schváleným schématem přechodné úpravy provozu krajským
úřadem. Jedná se zejména o značení v ul. Přemysla Oráče a Brunclíkova, kde je
schválena sestava dopravních značek B1, E13 a Z2 doplněná o signalizační světlo S7.
Ve skutečnosti je instalována pouze B1 a E13.

Různé:
KMČ schválila poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů na pořízení ozvučovací
aparatury k využití na společenských akcích do 10.000,- CZK.

Vyjádření MMOL k požadavkům KMČ:
KMČ – záměr na postupnou úpravu stanovišť kontejnerů na tříděný odpad – prověřit jaké
jsou náklady na úpravu jednoho stanoviště (podobně jako na ul. Staškova) a co je k tomu
vše zapotřebí?
MMOL - Rekonstrukci stanoviště na ul. Staškova realizoval odbor investic v rámci investiční
akce rekonstrukce ulice Hamerská, podrobnosti o ceně stanoviště nejsou tedy našemu
oddělení známy. Naše oddělení realizuje úpravu stanovišť pouze formou zřízení zpevněné
plochy bez ohrádek, a to především z finančních důvodů, neboť stanoviště s kovovou
ohrádkou je cca 3-4 x dražší. Vycházíme z obdobné situace, kde bylo zrealizováno nové
stanoviště na tříděný odpad pro 4 kontejnery - vybudování zpevněné plochy stálo cca
40.000,- Kč. Následně příslušná KMČ žádala o nacenění doplnění kovového ohrazení v rámci
estetizace - nabídková cena byla v tomto případě cca 120.000,- Kč.

Další jednání komise se uskuteční dne 4.12.2019 v prostorách komunitního centra
Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41. Zapsala Yvona Kubjátová a schválil
František Ryšánek, předseda komise.
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