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Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice 
ze dne 2.6.2021 

(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, David Kapsia, 
Pavel Hanák, Yvona Kubjátová a František Šváb. 
Nepřítomen: Stanislav Kovář 
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání. 

Žádost o stanovisko KMČ 

 KMČ projednala žádost o sdělení stanoviska čj.: S-SMOL/098689/2021/OMAJ/Bel k 
prodeji, příp. nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. KMČ 
souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu, či pachtu se žadateli na uvedenou část 
pozemku parc. č. 1721/29 ostatní plocha o výměře 143 m2 . 
 

 KMČ projednala žádost o sdělení stanoviska čj.: S-SMOL/060206/2021/OMAJ/Ind 
k nájmu nebo pachtu pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouc 
využívaných jako předzahrádky k rodinným domům. KMČ souhlasí s uzavřením smluv 
o nájmu nebo pachtu předzahrádek ve prospěch žadatelů.  KMČ bude nadále 
podporovat využívání předzahrádek majiteli rodinných domů jen k účelu zřízení 
zahrádky, tzn. bez možnosti zřízení parkovacího místa na zelené ploše. 

 

Ostatní  

 KMČ obdržela vyjádření odd. majetkové správa a údržby komunikací  odboru dopravy 
a územního rozvoje k stavebně technickému stavu vozovek v ulicích Partyzánská, Na 
Zábrani , Slunečná a Ječmínkova. 

Ul. Partyzánská 
Stavebně technický stav vozovky místní komunikace v ul. Partyzánská byl a je 
zhoršený. 
Běžná lokální údržba tento stav nevyřeší, jejím cyklickým prováděním je vozovka 
udržována ve sjízdném stavu. 
Stav lze řešit pouze celoplošnou opravou vozovky v rozsahu jejího krytu či její 
rekonstrukcí (vytvoření celé nové konstrukce vozovky). Na základě provedení 
diagnostiky vozovky (bude zadána v nejbližší možné době) bude rozhodnuto, zda 
bude stav vozovky řešen celoplošnou opravou či rekonstrukcí. 
Pokud bude možno stav vozovky zlepšit v úrovni opravy, zajistí ODUR v příštím roce 
zpracování projektové dokumentace. 
V případě nutnosti rekonstrukce bude ODUR zpracování projektové dokumentace 
nárokovat u Odboru investic MMOl. Samotná realizace (opravy či rekonstrukce) bude 
záviset na rozhodnutí Rady města Olomouce o jejím zařazení do investic města. 
Ul. Slunečná, Na Dílkách, Ječmínkova 
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Klasifikace stavebně technického stavu vozovek předmětných místních komunikací se 
pohybuje v relaci stav výborný – vyhovující. V případě výskytu lokálních závad je 
nutno tyto přesně místně specifikovat  v rámci požadavku na jejich opravu 
adresované MSUK. 
Ul. Na Zábraní 
Stavby obslužných komunikací byly dokončeny. 
Ul. Americká 
Není ve vlastnictví SMOl. 
Veřejně přístupná účelová komunikace propojující ul. Partyzánská a Na Zábraní 
(název ul. rovněž Partyzánská) 
Stav komunikace bude do konce měsíce července 2021 uveden firmou SIMPLON 
POWER s.r.o. do dobrého technického stavu (byla zde vedena staveništní doprava). 

KMČ nesouhlasí s vyjádřením zástupce odd. dopravního inženýrství a MHD o 
odmítnutí návrhu na zřízení zóny 30 v této lokalitě ze strany komise. O zřízení zón 30 
a realizaci dalších dílčích opatření jednáme s pracovníky tohoto útvaru od března 
2020, poslednímu upřesňování rozsahu opatření došlo v únoru 2021. 
 

Další jednání KMČ se uskuteční 7.7.2021 od 18:00 hod. v prostorách komunitního 
centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice. 

Občané mohou své podněty a příspěvky k projednání zasílat na emailovou adresu 
info@naseholice.cz nebo kmc04@olomouc.eu.    

Zapsal a schválil Fr. Ryšánek, předseda KMČ dne 10.6.2021. 
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