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Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice 
ze dne 8.9.2021 v prostorách komunitního centra Heřmánek  na Návsi Svobody 41. 

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

Žádost o stanovisko KMČ 

 KMČ projednala žádost o stanovisko čj.: S-SMOL/114079/2021/OMAJ/Peň k prodeji 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce - části pozemku parc. č. 
1067 ostatní plocha o výměře 74 m2, pozemku parc. č. 1068 ostatní plocha o výměře 
59 m2 a část pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha o výměře 18 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc. Komise souhlasí s prodejem uvedených pozemků 
žadatelům. 

 KMČ projednala žádost o stanovisko čj.: S-SMOL/059840/2021/OMAJ/Kra k prodeji 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce - částí pozemku parc. č. 
886/8 ostatní plocha o výměře 89 m2 a 72m2. Komise souhlasí s uzavřením smlouvy o 
prodeji dle dohody se všemi žadateli. 

Ostatní  

 KMČ obdržela žádost o umístění dopravní značky B29 „Zákaz stání“ v části ul. U 
Solných mlýnů, od sídla společnosti BB DESIGN po ul. Přerovská. Důvodem žádosti je 
zhoršená dopravní situace, kdy zaparkovaná vozidla brání průjezdu nákladních 
vozidel. Většina zaparkovaných vozidel jsou služební vozidla společnosti SAFETY PRO, 
dále se jedná o soukromá vozidla majitelů rodinných domů.  
Předseda komise projednal tuto záležitost s jednatelem společnosti SAFETY PRO, 
který přislíbil brzké vyřešení způsobu parkování služebních vozidel mimo veřejnou 
komunikaci. V současné době komise nesouhlasí s umístěním uvedené dopravní 
značky, která bude omezovat současně i ostatní obyvatele v této ulici. Možnou 
alternativou k projednání s obyvateli ulice je umístění Zákazu stání s omezením na 
dobu od 8:00 do 16:00. 
Poškození zeleného pásu bylo způsobeno v souvislosti s výstavbou kanalizace pro 
stavbu bytových domů v bývalém areálu KOVO-DŘEVO, proto KMČ bude požadovat 
uvedení do původního stavu. 
Povinnost zřízení parkovacího stání pro majitele rodinných domů vyplývá z legislativy, 
kdy stavby musí být vybaveny zařízením pro dopravu v klidu, tzn. musí být pro ně 
zřízena parkovací a odstavná stání, odpovídající velikosti, funkci a jejímu umístění. 
Toto platí pro novostavby, ale i pro změny staveb (přístavby, nástavby a stavební 
úpravy), při navýšení bytových jednotek v nich. 

 KMČ projednala konání akcí Setkání jubilantů  a Ukliďme Česko. Vzhledem 
k současnému trendu epidemie nebude komise v tomto roce organizovat tradiční 
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setkání holických jubilantů. Dojde k navýšení hodnoty dárkových balíčků o prostředky 
určené na zajištění setkání a tyto balíčky budou doručeny přímo na adresu bydliště 
jubilantů. Vzhledem k uskutečněnému úklidu v jarním termínu, nedojde k zapojení do 
podzimní akce Ukliďme Česko. KMČ ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů 
uspořádá tuto akci v jarním období v roce 2022. 

 

Požadavky komise 

 KMČ požaduje likvidaci plevele v žulové přídlažbě podél vozovky a chodníků na Návsi 
Svobody, dále v ul. U Cukrovaru.  

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

 

Další jednání KMČ se uskuteční 6.10.2021 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 9.9.2021. 
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