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Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice 
ze dne 7.4.2021 

(online jednání prostřednictvím aplikace Google Meet od 18:00 do 19:20 hod) 
 
Jednání řídil: František Ryšánek, předseda KMČ 
Účastníci jednání: Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Martin Kučera, Jiří Koch, Stanislav Kovář, 
David Kapsia, Pavel Hanák a František Šváb. 
Nepřítomni: Yvona Kubjátová - omluvena. 
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání. 

Žádost o stanovisko KMČ 

 Žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce Spisová značka: S-SMOL/272192/2016/OMAJ/Bel ze dne 24.4.2021. 
Komise nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků. Pozemek 1947/3 ve vlastnictví 
žadatele v katastru Holice u Olomouce není dotčen výstavbou stanoviště kontejnerů 
pro směšný a tříděný odpad. Parkování v centru města je možné řešit vyhrazeným 
parkovacím stáním. 

Ostatní – požadavky na SMOL 

 KMČ projednala doplnění houpačky na dětském hřišti v ul. U Cukrovaru o tzv hnízdo, 
určené pro nejmenší děti. Instalace prvku bude zajištěna ve spolupráci s TSMO.  

 KMČ žádá Odbor dopravy a územního rozvoje o zpracování návrhů řešení dopravní 
situace v lokalitě tzv za ul. Keplerova – jedná se o ulice Partyzánská, Slunečná, Na 
Dílkách, Ječmínkova, Slunečná, Americká a Na Zábrani, kde v souvislosti s novou 
výstavbou developerských projektů dochází ke zvyšování intenzity provozu vozidel a 
k poškozování povrchu vozovek v místě stavby. V březnu 2020 na základě místního 
šetření odbor dopravy navrhl zřízení Zóny 30 a další dílčí opatření, ovšem k realizaci 
nedošlo. 

 KMČ požaduje zvýšení četnosti sečení trávy na 1x za měsíc v prostoru dětských hřišť a 
ul. U Cukrovaru (včetně travnaté plochy hřiště) a v části ul. Ječmínkova – Slunečná.  

 KMČ požaduje umístění tabulí se zákazem venčení psů v prostotu dětských hřišť a 
žádá spoluobčany při venčení psů o ohleduplnost a udržování čistoty. 

 KMČ žádá Městkou policii o důslednou kontrolu lokalit ul. U Cukrovaru – okolí kotelny 
a dětského hřiště, ul. U Hřiště – vchod do areálu HFK. Jedná se o problémové lokality, 
kde dochází k opakovaným nálezům injekčních stříkaček a jehel.  

 KMČ pověřila předsedu k projednání: 

- způsobu opravy vozovky v ul. Staškova a E. Destinové. Stanoven termín místního 

šetření 27.5. v 8:00hod; 

- výstavby soukromé parkovací plochy na parcele 453, na Návsi Svobody 

- zřízením oplocení kvůli zamezení průchodu mezi kotelnou a garážemi. 

Další online jednání KMČ se uskuteční 5.5 2021 od 18:00 hod. Občané mohou své podněty a 
příspěvky k projednání zasílat na emailovou adresu info@naseholice.cz nebo 
kmc04@olomouc.eu, případně mohou na uvedených emailových adresách požádat o přístup 
do online jednání KMČ.   Zapsal a schválil Fr. Ryšánek, předseda KMČ dne 5.5.2021. 
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