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Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice 

ze dne 12. února 2020 

 

Schůze KMČ proběhla dne 12.2.2020 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra 

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

 

Přítomni: František Ryšánek, Martin Kučera, Věra Zapletalová, Jiří Koch, Pavel Hanák, David 

Kapsia, Stanislav Kovář, Tomáš Fojtík, Josef Suchánek, Yvona Kubjátová 

 

Nepřítomni: - 

 

Hosté (bez titl.): František Šváb, Jarmila Horská, Milan Polák, zástupce MP 

MiroslavVychodil. 

 

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

jednání 

 

 

Podněty od hostů:  

- p. Polák přednesl návrh na písemné poděkování ze strany KMČ paní Fridrichovské, která 

dlouhodobě vedla holickou pobočku Knihovny města Olomouce a svým osobním 

přístupem získala mnoho čtenářů. Zdůraznil její přínos zejména pro školní mládež a 

studenty.  Paní Fridrichovská působí nyní v Knihovně na nám. Republiky. 

- Dále uvedl, že si občané ztěžují na nedostatečné spoje z Holice o víkendech a státních 

svátcích, kdy autobusy jezdí jen cca 2x do hodiny a bývají přistaveny pouze krátké 

autobusy.  

KMČ zajistí vhodnou formu poděkování paní knihovnici a požádá o doplnění spojů Holice 

– Hl. nádraží. 

- P. Horská – připomínala potřebu natření laviček před poštou 

KMČ: je dohodnut režim údržby laviček, v minulém roce došlo k obnově laviček v ulicích U 

Potoka a Sladkovského, v tomto roce bude probíhat postupná údržba laviček na návsi, 

podle kapacity TSMO. 

 

Městská policie:  

- Požadavek KMČ o důslednou kontrolu a postihování řidičů vozidel parkujících na 

travnatých plochách, kde se řidiči dopouštějí přestupku poškozování a neoprávněného 

záboru veřejného prostranství. Jedná se hlavně o případy stání vozidel na Návsi Svobody 

mimo vjezdy k rodinným domům.  

- Kontrola parkování na návsi v úseku od mateřské školky k ulici Keplerova, kde v případě 

parkování v obou směrech dochází k dopravnímu přestupku. Jedná se o dlouhodobý 

problém s parkováním aut, které mnohdy brání průjezdu autobusů MHD. 
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Došlá pošta: 

- Žádost o sdělení stanoviska k prodeji pozemků Čj.: 

SMOL/011803/2020/OMAJ/MR/Lex (k jednotlivým pozemkům): 

o parc. č. 228/16 a 1042 k.ú. Hodolany – přes pozemek vede přístupová 

komunikace k ostatním zahradám, propojení této části s Holicí, podle 

současného stavu je často využita k průjezdu vozidel, v územním plánu je 

pozemek určen pro obytnou výstavbu – nesouhlasíme s prodejem; 

o parc. č. 228/7 k.ú Hodolany – většina pozemku je v užívání třetí osoby, tato 

část je oplocena, postavena menší stavba, na zbývající části pokračuje 

přístupová komunikace – nejdříve vyřešit vztah se současným uživatelem 

většiny pozemku. Dle územního plánu je zde plánovaná komunikace, zbytek 

pozemku je určen pro průmyslovou výstavbu – nesouhlasíme s prodejem; 

o parc. č. 1045, 1046 k.ú Hodolany a vyznačenou část parc. č.1958 k.ú. Holice 

u Ol. – souhlasíme s prodejem; 

o par. č. 1583 a 1584 k,ú, Holice u Ol. - jsou v užívání neznámých osob (není 

uvedeno v žádosti). Jsou zde drobné stavby – chatky, garáže, bazény, 

pozemky jsou oploceny a podle stavu lze usuzovat, že jsou intenzivně 

využity. V územním plánu se jedná o pozemky určené k obytné výstavbě. 

Nejdříve vyřešit vztah se současnými uživateli, zda mají předkupní právo – 

nesouhlasíme s prodejem; 

o par.č. 1903/46, 1903/124 a 1959/1 v k.ú. Holice u Ol. – jedná se o části 

pozemků vyčleněných v souladu s územním plánem, které budou navazovat 

na budoucí komunikaci, většina je v užívání žadatele, či jeho zaměstnanců, 

dle územního plánu se jedná o průmyslovou výstavbu – nesouhlasíme s 

prodejem.  

Navrhujeme rozdělení pozemků par. č. 1903/44, 1903/45, 1903/47 a 

1903/49 ve vlastnictví žadatele v souladu s územním plánem a následně 

provést směnu částí těchto pozemků určených pro výstavbu komunikace za 

příslušné části pozemků 1903/46, 1903/124 a 1959/1 ve vlastnictví města.  

 

Případné převody všech výše uvedených pozemků řešit v této části pouze ve 

vazbě na existující studie, či koncepci města pro obytnou výstavbu, která je 

již zahájena od Hodolan. Je nutno předem pamatovat na zachování 

pozemků pro budoucí komunikace v této části, aby nedošlo ke znemožnění 

budování komunikací, jak se už stalo v jiných částech Holice. 

 

  

- Žádost o stanovisko KMČ ke spisové značce: S-SMOL/322233/2019/OMAJ/Kas -  

udělení souhlasu vlastníka nemovité věci – parc. Č. 1945/1 ostatní plocha v k. ú. 

Holice u Ol.  - lokalita Na Dílech – provozování brokové střelnice – KMČ nemá 

námitek s provozováním střelnice v souladu se žádostí Mysliveckého spolku Holice 

ze dne 6.12.2019.  

 

- Sběrové soboty - KMČ bude participovat ze svého rozpočtu částkou 30.000,- Kč     

za jedno stanoviště v rámci sběrové soboty (náklady celkem jsou 60 tisíc, rozdíl 
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přidá MMOl). KMČ bude plánovat jednu sběrovou sobotu – v jarním termínu, 

stanoviště se bude každoročně střídat: ul. Přerovská a U Cukrovaru. 

KMČ bude žádat MMOL o neuplatnění finanční participace KMČ na tomto nákladu. 

KMČ principálně nesouhlasí s redukcí objemu peněz KMČ na opravy a estetizaci 

městské části. Úsporu nákladů realizuje KMČ redukcí počtu sběrových sobot 

ze dvou na jednu. 

 

- Žádost od paní Kostrunkové – Bílý Jeřáb, na podpoření pořádaných akcí. KMČ 

poskytne příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost spolku. 

 

- Žádost o stanovisko k pachtu nemovité věci ve vlastnictví města spisová značka: 

SMOL/006376/2018/OMAJ/Kli. - Část pozemku parc. č. 852 zahrada o výměře 176 

m2 v k. ú. Holice u Olomouce. Komise souhlasí s uzavřením smlouvy o pachtu 

uvedené nemovitosti. 

 

 

 

 

Různé: 

- KMČ sestavila návrhy čerpání přidělených prostředků v roce 2020: 

 

Položka – Nákup služeb a větších oprav majetku – celkem 150.000,- Kč 

- 70.000,-  Holické noviny, tisk a redakční práce 

- 30.000,-  sběrová sobota, jedno stanoviště 

- 19.000,-  vánoční osvětlení 

- 3.000,-    květiny, oslavy státních svátků 

- 8.000,-   občerstvení při setkání jubilantů 

- 1.500,-   příspěvek pro skauty 

- 5.000,-   příspěvek na činnost Bílého Jeřábu 

- 5.000,-   příspěvek pro hasiče 

- 8.500,-   rezerva na provoz komunitního centra, nákup materiálu apod. 

150.000,- Celkem čerpání 

        

Položka – Opravy komunikací – celkem 300.000,- (Dle cenové nabídky TSMO) 

- 54.708,70  ul. Př. Oráče – oprava nájezdů 

- 66.344,30  ul. Př. Oráče – kanalizační vpust a její napojení 

- 211.562,45 ul. U Solných Mlýnů č. 34 až 38 oprava chodníku 

332.615,45 Celkem čerpání 

 

Položka – Estetizace – 300.000,- 

- 32.615,45  doplatek na opravy komunikací 

- 174.385,20  oprava živičného povrchu, přístup na hřbitov 

- 22.070,40   ul. Krokova – zatravnění plochy a osazení betonových zábran 

- doplnění lampy veřejného osvětlení ul. Př. Oráče, Krokova 

- nákup 2ks laviček na dětské hřiště Ječmínkova 
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- odpadkové koše 
 

 

Žádost odd. městské zeleně o pomoc při plnění slibu veřejnosti  

- hrabání a úklid spadaného listí a proutí na hromádky v ul. U Potoka 

 

Vážený pane předsedo, 

 

přichází k nám na odd. městské zeleně opětovné stížnosti a připomínky na spad 

větví i listí do řečiště Hamerského potoka. Na posledním jednání (v listopadu 

2018, Mgr. Horská) se zástupci obyvatel předmětné ulice, kteří brojili proti letním 

srážkám vody v Hamerském potoce, aby ochránili vrby a také za účasti pana 

mlynáře, Ing. Svobody, kterému vadilo spadané proutí a listí ze "smutečních"  vrb 

do Hamerského potoka (zanáší mu vodní díla, které má ve své správě a údržbě), 

bylo dohodnuto, že se i obyvatelé ulice U Potoka zapojí do pomoci při shrabování 

listí a větví během roku s tím, že vždy po provedené vlastní brigádě zavolají 

pracovníky TSMO, aby shrabané hromádky větví a listí odvezli, nebo si mohli na 

TSMO vyzvednout plastové pytle, do nichž by posbírané - shrabané proutí a listí 

umístili bez dalších příměsí s tím, že dají vědět středisku zeleně TSMO a.s., aby 

pytle s tímto bioodpadem odvezli. 

Doposud se tak bohužel neděje. 

Žádám Vás, v rámci jednání Vaší KMČ, o připomenutí slibu, ke kterému se místní 

obyvatelé, kteří existenci vysazených vrb obhajovali, zavázali. 

 

 

Požadavky KMČ na MMOL: 

- KMČ požaduje změnu v obecně závazné vyhlášce č. 18/2010, o nočním klidu, 

článek 4, odst. (3): Změna termínu u akce Holické kombajn na 12.9. až 13.9. 2020. 

Důvodem je souběh akcí pořádaných v původně uvedeném termínu v rámci Holice. 

 

- KMČ požaduje zvýšení počtu spojů MHD ve dnech pracovního klidu v době od 7:00 

do 21:00 ze zastávky Hlavní nádraží směr Holice a ze zastávky Holice do zastávky 

Hlavní nádraží. Jedná se o zkrácení intervalu mezi jednotlivými spoji ze současných 

30min (v obou směrech) na max 15 až 20 minut. 

 

 

 

Další jednání komise se uskuteční dne 4.3.2020 v 18:00 hodin v prostorách 

komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41.  

Zapsala Yvona Kubjátová a schválil František Ryšánek, předseda komise. 

 

 


