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Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice 

ze dne 26.srpna 2020 

 

Schůze KMČ proběhla dne 26.8. 2020 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra 

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

 

Přítomni: František Ryšánek, Martin Kučera, Jiří Koch, Pavel Hanák, David Kapsia, Stanislav 

Kovář, Tomáš Fojtík, Yvona Kubjátová 

 

Nepřítomni: - Josef Suchánek, Věra Zapletalová 

 

Hosté (bez titl.) p. Horská, zástupce MP Miroslav Vychodil. 

 

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

jednání 

 

 

Podněty od hostů:  

- p. Horská – dotaz ohledně  památníku na Návsi Svobody, zda je něco nového – údajně 

tento památník není zařazen do evidence majetkoprávního odboru SMOl; 

KMČ předseda prověří způsob evidence na magistrátu. 

- u památníku Masaryka uschl i druhý strom – navrhuje zakoupit dva kusy bezúdržbových 

jehličnanů, v této souvislosti je již domluvená s ředitelkou ZŠ, že to pan školník zasadí a 

bude zalévat; 

- vznesla dotaz, kdo povolil 4 parkovací místa na křižovatce v ulici Brunclíkova, tyto místa 

brání řidičům v rozhledu; 

KMČ jedná se o záležitost správce komunikace SSOK. 

- opakuje se problém s černými skládkami – např. na Návsi Svobody je starý nefunkční 

kočárek; 

KMČ každý občan může nahlásit na TSO prostřednictvím jejich aplikace na webových 

stránkách. 

 

 

Městská policie:  

- KMČ žádá MP o asistenci na přechodu na ulici Přerovská než dojde k úpravě semaforů; 

- KMČ žádá MP o kontrolu zaparkovaných aut na ulici Na Krejnici – zde auta parkují 

podélně, což je v pořádku, ale někteří parkují do svých vjezdů, čímž zasahují do 

chodníku; 

- MP sděluje, že vrak z ulice U cukrovaru již zmizel. 

 

Došlá pošta: 

- Sběrová sobota proběhne dne 24.října 2020 – kontejnery budou umístěny na rohu 

ulice U Hřiště a Přerovské (parkoviště); 

 

- KMČ obdržela požadavek na nahlášení plánovaných akcí v roce 2021, kde se 
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předpokládá ukončení po 22:00 hod.. Jedná se o aktualizaci výjimek z obecně 

závazné vyhlášky o nočním klidu. Informace o tomto požadavku obdrželi všichni 

potencionální pořadatelé v rámci městské části.  

- V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR došlo 

upozornění, že i na schůzích komisí městských částí (tj. orgánů veřejné správy) je 

od 1.9.2020 do odvolání nutno používat ochranné prostředky (roušky, šátky, šály) a 

to jak členové KMČ, tak případní občané, kteří se schůze zúčastní. Stejně tak je 

povinnost užívat ochranné prostředky v prostorách detašovaných pracovišť. 

  

 

 

 

 

 

Různé: 

 

- Požadavek na VHS - vyčištění kanalizace na ulicích Hanácká, Jaselská, Revoluční, 

Krokova a Sladkovského – jedná se vyčištění celé této oblasti. Při čištění kanalizačních 

vpustí v rámci rekonstrukce vozovky na ulicích Hanácká a Jaselská bylo zjištěno, že po 

celé délce kanalizace jsou usazeniny. Občané si stěžují na častý zápach z kanalizačních 

vpustí. Zápach je i na ul. Krokova (vpusť uprostřed parkoviště) a na ul. Sladkovského. 

 

 

 

 

Další jednání komise se uskuteční dne 9.9.2020 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. 

 

 


