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Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice 

ze dne 9. září 2020 

 

Schůze KMČ proběhla dne 9.9. 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, Josef Suchánek, Věra Zapletalová 

 

Nepřítomni: Yvona Kubjátová 

 

Hosté (bez titl.) p. Horská, Adam Šmakal, Jan Langer,  zástupce MP. 

 

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

jednání 

 

 

Podněty od hostů:  

- Dotaz ohledně údržby nového památníku na Návsi Svobody, začínající koroze. 

Za KMČ byl dán podnět k projednání opravy památníku s jeho dodavatelem. 

- Oprava živičného povrchu parkoviště u bytových domů na Návsi Svobody, číslo 44 a 46.  

Za KMČ řešení podle výsledku místního šetření, tzn rozsahu nutných oprav.  

- Upozornění na dlouhodobě stojící vrak na parkovišti. 

KMČ podnět předán zástupci městské policie. 

- Ul. Keplerova – narůstající dopravní provoz, podle výsledků celostátního sčítání dopravy 

v roce 2020 projede touto ulicí denně až 7 300 vozidel, z toho 1 600 nákladních. Vozidla 

nedodržují omezení rychlosti v místě přechodů pro chodce, nerovnosti na vozovce 

způsobují hluk zejména v nočních hodinách. Zvlášť nebezpečný úsek je u hřbitova – 

přechod pro chodce umístěný v zatáčce bez jakéhokoliv zvýraznění. 

KMČ požádá o projednání situace a možných opatření ke zvýšení bezpečnosti s krajským 

úřadem (silnice II. třídy 570). 

- Dotaz na podání návrhu k čerpání prostředků na estetizaci z řad občanů.  

KMČ – návrhy je možné podávat průběžně, v tomto roce došlo ke snížení objemu 

prostředků na 150tis.Kč a limit je vyčerpán. Na rok 2021 počítáme s částkou 300tis. Kč a 

plán čerpání bude sestavován v únoru a březnu příštího roku. 

 

Městská policie:  

- KMČ žádá MP o prošetření vraku osobního vozidla na parkovišti u bytových domů č. 44 

a 46. 

 

 

Došlá pošta: 

- Informace od M. Poláka o připravované výstavě hub, která po loňském úspěšném 

prvním ročníku proběhne v místní pobočce knihovny ve dnech 13. a 15.10.2020. Žádost 

na KMČ o zveřejnění letáků ve vývěskách a Holických novinách. 
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- Pozvánka pro všechny členy komise a obyvatele Holice na veřejná projednání konceptu 

nové Parkovací politiky města. Celkem proběhnou čtyři projednání, kdy každé bude 

přednostně zaměřeno na určitou oblast (Holice 17.9.2020). Všechna projednání mají 

stanovený stejný začátek v 18:00 v sále zastupitelstva, Hynaisova 10. 

- Pozvánka SDH Holice na 9. ročník netradiční hasičské soutěže Holické kombajn, která 

proběhne 12.9.2020 v areálu za mateřskou školkou. 

 

 

 

 

Různé: 

- Proběhlo jednání se zástupci odboru dopravy a územního rozvoje o umístění dvou laviček 

v lokalitě mezi bytovými domy na ul. Ječmínkova jako součásti městského mobiliáře, tzn 

bez finanční účasti komise. Instalace laviček proběhne do konce měsíce listopadu. 

- Na základě požadavku KMČ na doplnění veřejného osvětlení na ul. Krokova došlo 

k místnímu šetření se závěrem, že požadované umístění jednoho světla je nedostatečné a 

komisí navrhované řešení příliš nákladné, vzhledem k nutnosti rozkopání chodníku v délce 

několika desítek metrů. Zástupce TSMO navrhuje umístění dvou světel v zeleném pásu, 

odhadovaná cena cca 80tis., pokud bude komise souhlasit s tímto řešením, připraví přesnou 

cenovou kalkulaci. Komise pověřila předsedu komise k projednání s majiteli dotčených 

nemovitostí, zda souhlasí s umístěním světel. 

 

 

 

 

Další jednání komise se uskuteční dne 7.10.2020 v 18:00 hodin v prostorách 

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

Zapsal a schválil František Ryšánek, předseda komise. 

 

 


