Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 5.5.2021
(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, Yvona Kubjátová a František Šváb.
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání.
Žádost o stanovisko KMČ


KMČ projednala žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví
statutárního města Olomouce, kdy předmětem směny jsou pozemky ve vlastnictví
pana Antonína Kučerky v prostoru letiště Neředín a areálu bývalých kasáren, které
jsou dotčeny plánovanou výstavbou vozovny DPMO. Pozemky ve vlastnictví SMOl se
nachází v lokalitě ul. Týnecká a jsou propachtovány za účelem zemědělské výroby.
Členové komise požadují doplnění informací o využití pozemků žadatele pro
plánovanou výstavbu. Stanovisko KMČ bude zveřejněno po projednání na červnovém
jednání komise.

Ostatní – požadavky na SMOL








KMČ projednala žádost o vybudování hřiště typu Skatepark pro děti věku 7+. Jedná se
o prostor pro začínající i zkušené skateboardisty, který bude oddělený od komunikací
a nebude docházet ke konfliktům se sousedy. Komise se bude tomuto záměru
věnovat s možnou realizací v následujícím roce a s případným využitím prostředků na
estetizaci.
KMČ se seznámila s informací o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Prodejna LIDL,
Olomouc – Holice, ul. Týnecká a Stará Přerovská“ o posuzování vlivů na životní
prostředí a zveřejnění této informace na Úřední desce Olomouckého kraje od
24.4.2021. Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního
prostředí Magistrátu města Olomouce a na oddělení integrované prevence Odboru
životního prostředí a zemědělství krajského úřadu (budova RCO, Jeremenkova 40a, 7.
patro, kancelář 713). Textová část oznámení je zpřístupněna na internetové adrese
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK886. Písemná vyjádření k oznámení
může každý zaslat na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode
dne zveřejnění této informace o oznámení na úřední desce Olomouckého kraje.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží.
KMČ žádá MPO o odstranění autovraků:
- ul. U Cukrovaru 44 – černé vozidlo Audi, bez SPZ
- ul. Keplerova – stříbrné vozidlo Renault Espace – v minulosti zahájeno řízení,
neodstraněno.
KMČ projednala žádost ze strany obyvatel ul. Krokova o vybudování zpomalovacího
prvku na komunikaci v uvedené ulici. V místě odbočení z parkoviště do slepé části
ulice dochází k nebezpečným dopravním situacím a hrozícímu střetu s dalšími
účastníky provozu, zejména dětmi. Komise projedná s odborem dopravy vhodný
způsob řešení. Navrhované vybudování zpomalovacích prvků je zdrojem hluku.
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KMČ projednala připomínku M. Kučery k omezení rychlosti v ul. U Cukrovaru, kde
vozidla často projíždí nepřiměřenou rychlostí.
KMČ projednala podnět pana J. Maška zaslaný emailem. Předmětem je upozornění
na projíždějící kamiony po nové vozovce na Návsi Svobody, dále nesouhlas s opravou
chodníku na hřbitov a nesouhlas s omezením dopravy z ulice Sladkovského na Náves
Svobody u mlýna.
Omezení provozu těžkých nákladních vozidel v obytné zástavě se věnuje odbor
dopravy dlouhodobě, ovšem nelze omezit přístup do areálu autoservisu v ul. Pode
Mlýnem.
Chodník na hřbitov je dlouhodobě poškozen okolní vegetací, zvednutí povrchu je víc
jak 15 cm, jedná se o nebezpečné místo.
Omezení provozu souvisí s omezením provozu v ul. Př. Oráče a na Návsi Svobody,
k realizaci došlo po vyhodnocení měření intenzity dopravního provozu v této lokalitě
a posouzení několika návrhů řešení na odboru dopravy. Počet vozidel projíždějících
z ul. Sladkovského přes mostek a dále do ul. Př. Oráče (případně v opačném směru)
se pohyboval denně na hranici 4.000. Vzhledem k nebezpečné situaci v ul. Př. Oráče a
opakujícím se dopravním nehodám v křižovatce na Náves Svobody komise souhlasila
s návrhem odboru dopravy na omezení dopravy. Největší provoz byl ve směru z ul.
Sladkovského do ul. Př. Oráče a dále na ul. Přerovskou mimo Olomouc, tzn hlavně
vozidla nerezidentů.
KMČ žádá majetkoprávní odbor o řešení neoprávněného využití městských pozemků
na Návsi Svobody k parkování vozidel, např. po předchozím záboru v rámci stavební
činnosti, kdy měl být pozemek uveden do původního stavu.

Další jednání KMČ se uskuteční 2.6.2021 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
13.5.2021.
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