Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 7.října 2020
Schůze KMČ proběhla dne 7.10. 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, David Kapsia, Stanislav Kovář, Tomáš
Fojtík, Yvona Kubjátová, Josef Suchánek, Věra Zapletalová
Nepřítomni: - Pavel Hanák
Hosté (bez titl.) zástupce MP, p. Müller, p. Jurková, p. Huml, zástupce 1. HFK Olomouc p.
Morcinek, p. Pivarník
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro
jednání

Podněty od hostů:
- P. Müller – 2 roky čeká marně na pořízení a umístění laviček na dětské hřiště na ul.
Ječmínkova – nezajímá ho, že jsou již dlouho objednány – trvá na sdělení data, kdy
budou na hřiště umístěny.
Lavičky jsou objednány, montáž provedou TSMO, příslib do konce listopadu. Vzhledem
k současné situaci s covid-19 nelze termín garantovat.
- Dotaz na jak dlouhou dobu budou umístěny provizorní zastávky na ul. Keplerova, tyto
zastávky zde byly vytvořeny při opravě vozovky na Návsi Svobody. Recyklát se postupně
uvolňuje a zasahuje do chodníku.
Bylo rozhodnuto o zachování provizorních zastávek do druhé etapy opravy vozovky na
Návsi Svobody v příštím roce. Bude odeslán požadavek na uklizení uvolněného materiálu
v okolí zastávek.
- Již v minulosti požadoval na komisi zhotovení cca 5 metrů chodníku od přechodu pro
chodce u hřbitova a stále není splněno.
Realizace chodníku bude součástí opravy vozovky na Návsi Svobody, byla zpracována
projektová dokumentace.
- Na ulici Keplerova se propadá chodník, došlo k poškození dlažby, které je potřeba
vyměnit.
KMČ projedná možnost opravy v tomto roce, případně zařadí do plánu oprav na příští rok.
- Huml – provozovatel restaurace Na hřišti (v areálu 1. HFK Olomouc)– podal vysvětlení k
opakujícím se stížnostem občanů na provoz restaurace, špatné parkování na ulici
Staškova a rušení nočního klidu. Jako provozovatel restaurace pořádají společenské
akce pro děti s tím, že jen 2x přesáhli dobu 22:00 hodin a za to se omlouvají a garantují,
že se to již nestane. Ke stížnosti na hluk z letní zahrádky po 22.hodině – garantují, že v
tuto dobu nehrála již žádná hudba, hosté se bavili a patrně to bylo v přilehlých domech
víc slyšet. Provozovatel restaurace přislíbil nápravu.
- Morcinek (výkonný ředitel 1. HFK Olomouc) – sportovní akce jsou přes den, nikoliv
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v noci, samozřejmě ví o problémech, které byly zmíněny i o vleklých problémech
týkajících se parkování. Proběhla rekonstrukce parkoviště a bránu od parkoviště v rámci
areálu otvírají v době zápasů a tréninků. Problém je s přístupovou komunikací do areálu
od Auto Hlaváček, která je ve velmi špatném stavu.
Jurková – Staškova ulice – problém s parkováním je dlouhodobý, podle informací od
rodičů brána na parkoviště není v pracovní dny otevřená. Vozidla návštěvníků areálu
HFK parkují v křižovatce, kde blokují provoz a brání majitelům rodinných domů
ve vjezdu do vlastního domu. Nejhorší situace je, když zde parkují autobusy sportovců,
kdy dochází k zablokování celé ulice. Proč autobusy nevyužívají zadní bránu do areálu,
kde je bezproblémový příjezd?
Morcinek – vedení HFK zvýší kontroly otvírání zadní brány a prověří možnost stálého
označení směrových tabulí na parkoviště v areálu HFK (zadní brána) v přilehlých ulicích.
P. Pivarník – bydlí v těsné blízkosti areálu – jsou chvíle, kdy je hluk opravdu
nesnesitelný, a to hlavně ve dnech, kdy probíhají společenské akce. Sousedství
s areálem HFK je významně omezuje v užívání zahrady a celého domu.
Vyjádření MP – k problematice nadměrného hluku lze objednat měření na hygienické
stanici, doporučuje dohodu v rámci dobrých sousedských vztahů. Pokud je situace již
neúnosná, zejména porušování nočního klidu, či zmíněné špatné parkování, tak
doporučuje volat na policii.

Městská policie:
- Na Keplerově ulici stojí 2 vraky – stříbrné a červené auto – prověřit ze strany MP
- Kontrola parkování kamionů na Staré Přerovské – stojí mimo zpevněnou vozovku, řidiči
zde zanechávají odpadky.

Došlá pošta:
- Informace o propagační akci zaměřené na využití prostředků na estetizaci dle
požadavků obyvatel města. Každá městská část obdrží 300 tis. Kč na estetizaci.
Pokud dojde ke zrušení listopadové schůze v rámci nouzového stavu, mohou
občané zaslat svůj nápad na zlepšení veřejného prostředí na emailové adresy:
kmc04@olomouc.eu nebo info@naseholice.cz.
-

Žádost o vyjádření k problematice sdílení kol a elektrokoloběžek z pohledu KMČ.
Především pokud jde o jejich parkování a umísťování ke stojanům na kola a
případné jízdy po komunikacích.
- návrh na rozšíření stanoviště kol v ulici Průmyslová (v blízkosti průmyslových
podniků), případně i v lokalitě za Přerovskou ulicí;
- odložená kola zabírají často celou kapacitu městských stojanů na kola u
kostela i u pošty, občané nemají možnost odložit vlastní kolo.

-

Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního
města Olomouce č.j.: SMOL/226272/2020/OMAJ/MR/Ind, spis. značka S2

SMOL/181199/2020/OMAJ/Ind: nájem části pozemku par.č. 1929/1 ostatní plocha
o celkové výměře 50m2 v k ú. Holice u Olomouce – KMČ nedoporučuje, nelze
zabrat veřejnou zeleň, žadatel má možnost parkování na svém pozemku, případně
v rámci současných parkovacích míst v okolí bydliště.
Žádost Jiřího Vlacha o vyřešení:
Neúnosného dopravního zatížení ulice Keplerova formou zákazu jízdy vozidel nad
3.5 t tranzit.
- Instalace dopravních značek B20a zvýrazněná Nejvyšší dovolená rychlost v obou
směrech, instalace vodorovného dopravního značení na komunikaci o nejvyšší
dovolené rychlosti 30 km/hod v prostoru začátku svislého dopravního značení a
instalaci vysoce adhezního povrchu na komunikaci před vyznačený přechod
z obou stran. Tato opatření by se určitě okamžitě řešila v případě vážné dopravní
nehody s chodcem. Prosím předejděte tomu na přechodu nepřechází pouze rychlí
a pohotoví, ale i dětí a starší osoby.
- Instalace stacionárních radarů se záznamem v obou směrech viz město Šternberk,
ul. Jivavská a Olomoucká. Toto opatření bude sice nákladnější, ale velmi účinné a z
pokut za porušování zákona se investice do bezpečnosti chodců pokryje možná v
celé výší.
- Vystavení požadavku na majitele komunikace (silnice II. tř. č.: 570 v ul. Keplerova)
na opravu terénních nerovností komunikace v prostoru před přechodem pro
chodce od Nových Sadů (terénní nerovnost komunikace v prostoru uložení víka
kanalizace).
KMČ předá podnět odboru dopravy a územního rozvoje MMOL.
-

Různé:
- Veřejné osvětlení ul. Krokova – KMČ doporučuje umístění dvou světel dle návrhu TSMO,
cenová kalkulace 128 358,00 Kč bez DPH.

-

KMČ připravila k projednání s příslušnými odbory MMOL návrhy významných oprav
komunikací, případně investičních akcí v příštích obdobích na území městské části
Holice.

Další jednání komise jsou do odvolání zrušena.
Zapsala Yvona Kubjátová a schválil František Ryšánek, předseda komise.
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