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Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice 
ze dne 7.7.2021 v prostorách komunitního centra Heřmánek  na Návsi Svobody 41. 

 
Jednání řídil: František Ryšánek, předseda KMČ 
Účastníci jednání: Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Martin Kučera, Jiří Koch, David Kapsia, 
Pavel Hanák, František Šváb a Stanislav Kovář. 
Nepřítomna: Yvona Kubjátová 
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání. 

Žádost o stanovisko KMČ 

 KMČ opakovaně projednala žádost z 20.4.2021 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. KMČ nesouhlasí s navrhovanou směnou. Výměra 
pozemků ve vlastnictví žadatele je celkem 14.198m2 , hodnota pozemků v uvedené 
lokalitě dle cenové mapy se pohybuje v rozmezí 1.820 až 2.050 Kč za 1m2 . Výměra 
požadovaných pozemků ve vlastnictví města v katastru Holice u Olomouce je celkem 
21.458 m2 s hodnotou 2.200 až 3.340 Kč za 1m2 v dané lokalitě. 
 

 KMČ projednala žádost o sdělení stanoviska čj.: S-SMOL/126513/2021/OMAJ/Bel k 
prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce – pozemek parc. č. 
1622 zahrada o výměře 159 m2 v k. ú. Holice u Olomouce. KMČ souhlasí s prodejem 
uvedeného pozemku žadateli. 
 

 KMČ projednala žádost o sdělení stanoviska čj.: S-SMOL/091016/2021/OMAJ/Ind 
k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce – pozemek parc. 
č. 413/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, na 
které se nachází stavba bez čp/če, garáž. KMČ souhlasí s prodejem uvedeného 
pozemku žadateli. 
 

Ostatní  

 KMČ obdržela vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje k uzavírce a objížďce 
místní komunikace na Návsi Svobody v tomto rozsahu: 
7. 7. – 8. 8. 2021 částečná uzavírka  
9. 8. – 25. 8. 2021 úplná uzavírka  
Autobusová zastávka Holice (tzv konečná) bude po dobu uzavírky přesunuta opět na 
provizorní zastávky v ulici Keplerova, zastávka U Mlýna nebude obsluhována a bude 
nahrazena zastávkou Týnecká. 
 
V období od 12. 7. 2021 do 6. 8. 2021 budou souběžně probíhat stavební práce na 
akci„Keplerova – propojení chodníku“.  
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Práce budou probíhat za částečného dopravního omezení. Pro zachování bezpečnosti 
a zdárný průběh výstavby žádáme o respektování osazeného přechodného 
dopravního značení, případných informačních tabulek a zábran pro usměrnění pěšího 
pohybu v prostoru stavby.  

Po celou dobu dopravního omezení bude zajištěn ze strany TSMO svoz domovního 
odpadu bez změny termínů. 

 KMČ projednala žádost spolku Bílý Jeřáb o finanční příspěvek na úhradu pomůcek. 
KMČ souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 50% nákladů na pořízení pomůcek, max 
do výše 5.000 Kč. 

Požadavky komise 

 KMČ požaduje umístění informačních cedulí u dětských hřišť se zákazem venčení psů. 
Jedná se o dětská hřiště na ulici U Cukrovaru a Ječmínkova. 

 KMČ žádá o odstranění poškozeného vozidla po dopravní nehodě na ulici Moravská. 

 

Další jednání KMČ se uskuteční 25.8.2021 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 15.7.2021. 
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