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Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice 
ze dne 25.8.2021 v prostorách komunitního centra Heřmánek  na Návsi Svobody 41. 

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

Ostatní  

 KMČ obdržela žádost o vyjádření čj.: S-SMOL/230180/2015/OMAJ/Bel, která 
nepříslušela do kompetencí komise, proto byla vrácena na odd. komisí městských 
částí. 
 

 KMČ obdržela upozornění od pana Šimka na odstavené vraky vozidel na parkovištích 
v ul. U Cukrovaru. Upozornění bylo současně adresováno odboru dopravy a územního 
rozvoje, který zajišťuje odstranění autovraků z komunikací SMOl. 
 

 KMČ obdržela vyjádření ke svému požadavku na provedení úklidu zbytku štěrku na 
místní komunikaci spojující ul. Partyzánskou a ul. Stará Přerovská. Dle sdělení odboru 
dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, budou zbytky štěrku 
zameteny firmou, která pokládku prováděla. 
 

 KMČ podala prostřednictvím formuláře Hlášení závad na webových stránkách 
Technických služeb města Olomouce požadavek na provedení údržby zeleně 
v blízkosti zastávky MHD na Návsi Svobody U Mlýna a prostoru křižovatky na ul. 
Přerovská, kde keře zužují chodník k přechodu a zastávkám MHD. 
 

 KMČ souhlasí s navýšením kapacity kontejnerů pro tříděný odpad na stanovištích 
v části Nový Dvůr, dále na ul. U Potoka a Revoluční. 

Požadavky komise 

 KMČ požaduje přemístění označeného vraku stříbrného vozidla Renault Espace, který 
byl přemístěn před zahájením stavebních prací z ulice Keplerova na ul. U Cukrovaru. 
Vrak vozidla byl odstaven přímo před chod do bytového domu U Cukrovaru 10, kde 
stěžuje zejména starším obyvatelům přístup do domu. V dané lokalitě je dostatek 
vhodného místa, např. u staré kotelny. 

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 4.9.2021. 
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