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Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice 

ze dne 1.července 2020 

 

Schůze KMČ proběhla dne 1.7. 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, Yvona Kubjátová 

 

Nepřítomni: - Josef Suchánek 

 

Hosté (bez titl.): Jitka Drápalová, Jarmila Horská, zástupce MP Miroslav Vychodil. 

 

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

jednání 

 

 

Podněty od hostů:  

- Drápalová, Keplerova 20 – diskuse k problematice zvýšení rychlosti aut a v této 

souvislosti i se zvýšením hlukové hranice na ulici Keplerova – většina vozidel překračuje 

povolenou rychlost, zejména kamiony. Na přechodech není možné bezpečně přejít, jako 

jedna z možností řešení se nabízí omezení dopravní rychlosti, či úsekové měření. 

- KMČ – požádá PČR o zvýšený dohled nad tímto úsekem a nahlásit tuto ulici jako vhodnou 

pro úsekové měření rychlosti jako ulici Přerovskou, která je již hlášena. 

- Dále uvedla jako problematický úsek před přechodem u ulice Na Dílkách, kde jsou na 

travnatém pásu v ul. Keplerova vzrostlé keře v mírné pravotočivé zatáčce, což výrazně 

zkracuje rozhledovou vzdálenost chodcům před přechodem. Z pohledu přijíždějícího 

řidiče od hřbitova jsou chodci za keři vidět až těsně před přechodem. 

- Horská – na Návsi Svobody nový pomník letců koroduje, běží záruční doba, ale je 

potřeba to řešit rychle, protože záruční doba bude brzy končit. 

KMČ podnět předán na MMOL. 

- Chybějící lavičky na dětském hřišti na ul. Ječmínkova. 

KMČ - budou zakoupeny z finančních prostředků, které má KMČ k dispozici. 

- Na ulici U potoka č.47  jsou patrně špatně uzavřené poklopy  kanálů, které hlučně 

bouchají, když na ně najde automobil. 

Zadat požadavek na TSMO. 

- Po vydatných deštích jsou velké louže na ulici Hamerská u motorestu – pokud je 

v blízkosti nějaký chodec a projíždí automobil, dochází k postříkání. 

Jedná se o silnici II. třídy ve správě SSOK. 

- Přechod pro chodce na Přerovské – upravoval se časový interval u semaforů a nyní není 

možné bezpečně na jeden zátah přejít až na druhou stranu, vždy interval zelené vychází 

jen na ostrůvek uprostřed cesty, což je nebezpečné pro lidi s kočárky, s dětmi, s koly 

apod.   

KMČ – již bylo nahlášeno na MMOl. 

- V poslední době přibylo hlášení v našem místním rozhlase – někteří občané upozorňují, 
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že z nových reproduktorů není nic slyšet.  

KMČ – nový systém veřejného rozhlasu není ještě uveden do provozu. 

- Je požadavek zajistit veřejné osvětlení na starou Přerovskou za Keplerovou ulicí. Dochází 

k vloupání do rodinných domů. 

Již bylo projednáno na magistrátu, vzhledem k nedostatečné kapacitě současného 

rozvodu je nutná projektová dokumentace. 

 

 

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. 

- Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci na ulici Keplerova, kde jsou dva 

přechody pro chodce – KMČ požaduje zvýšit kontroly a měření rychlosti, přijmout 

opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců – řidiči zpravidla ani nezpomalí před 

přechodem pro chodce. 

- Vraky – vrak z Přerovské je již odstraněn, další vrak je na ul. Sladkovského, Keplerově a U 

Cukrovaru. 

 

Došlá pošta: 

- Žádost č.j. SMOL /153990/2020/OMAJ/MR/Lex – žádost o sdělení stanoviska 

k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – KMČ 

souhlasí s pachtem. 

- Žádost č.j. SMOL/151356/2020/OMAJ/MR/Lex – žádost o sdělení stanoviska 

k prodeji, případně pachtu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 

Olomouce – KMČ doporučuje prodej. 

- Žádost č.j. SMOL/126095/2020/OMAJ/MR/Lex – žádost o sdělení stanoviska ke 

koupi nemovité věci z vlastnictví společnosti ADM Olomouc s.r.o. do vlastnictví 

statutárního města Olomouce – KMČ souhlasí s koupí uvedené nemovité věci – 

části pozemku. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé: 

 

- V období od 8. 7. 2020 do 18. 8. 2020 budou probíhat stavební práce na akci 

„Náves Svobody – oprava komunikace, I. etapa“. Práce budou probíhat za úplné uzavírky 

místní komunikace. Pro zachování bezpečnosti a zdárný průběh výstavby Vás žádáme o 

respektování osazeného přechodného dopravního značení, případných informačních 
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tabulek a zábran pro usměrnění pěšího pohybu v prostoru stavby. Náhradní autobusové 

zastávky budou na ul. Keplerova, zastávka U Mlýna bude přechodně nahrazena 

zastávkou Týnecká. 

- ÚKOL - Předat požadavek na Správu silnic Olomouckého kraje na opravu vozovky na 

Hamerské ulici v místech, kde není dostatečný spád vozovky ke kanalizační vpusti.  

 

 

 

 

Další jednání komise se uskuteční dne 26.8.2020 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. 

 

 


