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Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice 

ze dne 3.června 2020 

 

Schůze KMČ proběhla dne 3.6.12.2.2020 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.): Miroslav Jeřábek, zástupce MP Miroslav Vychodil. 

 

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

jednání 

 

 

Podněty od hostů:  

- p. Jeřábek – diskuse ve vztahu k pozemkům v okolí ulice Ječmínkova, směrem 

k Americe, kde se má realizovat další výstavba rodinných domů. Občany zajímá podoba 

budoucího záměru a řešení komunikací. V případě další výstavby RD bude v celé lokalitě 

problém s dopravní situací. 

 

 

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. 

- Kontrolovat i oblast u hřbitova – v noci tam parkují kamiony 

- Prověřit vrak na Staré Přerovské u nových domků (jedná se o Felicii bez SPZ) 

 

Došlá pošta: 

- Email od pana Mgr. Jiřího Mazala z 5.3.2020 – hluk z průmyslové zóny na ul. 

Průmyslová – doporučit obrátit se na hygienu z důvodu měření hluku (zjištění, zda 

nejsou překročeny hlukové limity). 

 

- Email od Ing. Jany Dokoupilové z 5.3.2020 – stanovisko MMOL k požadavku KMČ 

na navýšení četnosti spojů ve dnech pracovního klidu. Předseda komise pověřen 

k dalšímu jednání o zlepšení dopravní obslužnosti městské části. 

 

- Žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
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města Olomouce – č.j.: SMOL/066478/2020/OMAJ/Bel – KMČ nesouhlasí se 

směnou pozemku, pokud nebude zcela vyjasněna dopravní situace v předmětné 

lokalitě. V současné době je vybudována ulice Americká, která je slepou ulicí se 

šířkou vozovky cca 5 metrů, bez chodníků. Tato ulice navazuje na ulici Na Zábrani, 

z které bude odbočovat nová slepá ulice souběžně s ulicí Americkou. Investor 

nemá zajištěny pozemky pro vybudování propojení těchto dvou ulic, což by 

výrazně usnadnilo dopravu v této lokalitě. 

 

- Žádost o stanovisko komise č.j. S-SMOL/312897/2019/OMAJ/Ind k prodeji 

nemovité věci ve vlastnictví města -  KMČ souhlasí s odprodejem pozemku 886/24, 

kde je již vybudováno vstupní schodiště do budovy žadatele. 

 

- Žádost o sdělení stanoviska k prodeji či směně nemovitých věcí – č.j.: 

SMOL/067968/2020/OMAJ/MR/Kor – STAVES s.r.o. – KMČ souhlasí s prodejem 

části uvedeného pozemku par. číslo 1857/78. 

 

- Žádost s dělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví města č.j. S-

SMOL/069240/2020/OMAJ/Bel - KMČ nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 

779/2, ale navrhuje pacht s ohledem na možné využití pozemku v budoucnu. 

 

- Sběrové soboty – KMČ obdržela rozbor nákladovosti na sběrové soboty ze strany 

TSMO; věc ze strany města není uzavřena, KMČ má předběžně řešení: formou 

objednávky kontejnerů na směsný odpad u TSMO z vlastních zdrojů a tímto si 

vytvořit vlastní sběrovou sobotu jednou za rok. 

 

- Email od pana Libora Kubese ze dne 2.6.2020 – KMČ vzala na vědomí obsah emailu 

– k novému podnětu – stavby bytových domů v bývalém areálu nábytku a jejich 

napojení na kanalizaci – požádá o vyjádření stavební odbor MMOL, který vydal 

stavební povolení. 

 

 

 

 

Různé: 

 

- Žádost KMČ o zařazení opravy vozovky Náves Svobody do plánu oprav na rok 2020, 

projektová dokumentace na opravu ve třech etapách je připravena. 

 

- Informace o čerpání rozpočtu KMČ: 

V souvislosti se zavedením úsporných opatření v rámci epidemie došlo ke snížení částky 

určené v tomto roce na úpravu veřejného prostředí, tzv. estetizaci z původních 300.000,- 

Kč na 150.000,- Kč, z tohoto důvodu byl pro letošní rok vyřazen požadavek komise na 

opravu živičného povrchu přístupu na hřbitov za 174.385,- Kč, návrh na realizaci 

v příštím roce. 
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Vyjádření MMOL k požadavkům komise: 

- Zápis - březen 2020: KMČ požaduje změnu stanoviště kontejnerů tříděného 

odpadu v ul. Partyzánská na nové místo. Bude upřesněno pracovníkům TSMO. 

Stanovisko MMOL:  

Z místního šetření bylo zjištěno, že si někteří občané bydlící v novostavbách na ulici 

Partyzánská, Ječmínkova přesunuli nádoby o objemu 240 l na SKO a BIO odpad do 

prostoru veřejného stanoviště na tříděný odpad, jehož zřizovatelem je SMOL. V 

důsledku toho je znemožněno přesunutí kontejneru na tříděný odpad, které stojí v 

křižovatce ulic Partyzánská x Ječmínkova. Kontejnery původně stály v tomto 

prostoru, z důvodu výstavby nových rodinných domů byly přesunuty do současného 

prostoru s tím, že po skončení výstavby a zřízení nového stanoviště budou přesunuty 

zpět. Nádoby občanů, které jsou na stanovišti zde nemají co dělat, každá z nich je 

evidovaná na číslo popisné dané adresy rodinného domu. Z nádob není patrné, 

která patří na konkrétní adresu. Žádáme KMČ Holice, aby upozornila občany, aby si 

tyto nádoby, které jsou na stanoviš� neoprávněně umístěny a každá z nich je 

evidována na číslo popisné dané adresy rodinného domu, přesunuli ke svým 

domům, nebo aby si je uschovali. Pokud tak nebude učiněno, MMOL nádoby umístí 

do prostoru ulic Partyzánská a Ječmínkova. Pokud by vznikaly další problémy s 

těmito nádobami, necháme je prostřednictvím TSMO odvézt.  

 

 

 

 

Další jednání komise se uskuteční dne 1.7.2020 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. 

 

 


