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Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice 
ze dne 6.10.2021 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, Stanislav 
Kovář, Jiří Koch, Yvona Kubjátová, David Kapsia a František Šváb 
 
Hosté: p. Vilém Havlín, p. Jaroslav Štula, zástupce MP: pan Miroslav Vychodil 
 
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání. 

Žádost o stanovisko KMČ 

 KMČ projednala žádost o stanovisko č.j.: S-SMOL/196579/2021/OMNAJ/Cih 
k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, nemovitá věc 
parc. č. 878/17 orná půda, žadatel majitel společnosti Motocentrum Olomouc s.r.o. 
p. Radomír Pavelka. Komise souhlasí s uzavřením smlouvy o prodeji. 

 

Městská policie 

 KMČ eviduje stále nepojízdné vozidlo na ulici U Cukrovaru, jde o vrak, který byl 
přemístěn z ul. Keplerova. Nyní bude na dané ulici blokové čištění, tak dotaz zní, co 
bude tedy s tímto vrakem, zda bude do čištění odstraněn?  Zástupce MP – vrak 
odstraněn nebude, stále je případ v šetření, při čištění budou muset  vrak objet 

 KMČ – stále se opakuje problém parkování na zelených plochách na Návsi Svobody.  

Podněty od hostů:  
 

 p. Vilém Havlín, Přerovská 40:  
Již po druhé vytvořili petici ohledně úsekového měření rychlosti na ulici Přerovská. 
Zatím však bez odezvy a kladného výsledku. V okolních městech toto existuje a 
problém s tím tedy rozhodně nebude. Proto si občané myslí, že zavedení úsekového 
měření někdo z odpovědných a kompetentních osob vědomě brzdí. 
Předseda KMČ – upřesnil k vysvětlení problematiky následující informace – na 
základě výsledku studie proveditelnosti systému kontrolního měření bylo zjištěno, že 
sběrný systém pro zpracování dat má nedostatečnou kapacitu a byl při zkušebním 
měření ve velmi krátké době zcela zahlcen, administrativa magistrátu též není 
připravena na zpracování následné agendy. Existuje příslib ze strany vedení města, že 
se tímto problémem bude intenzívně zabývat. Požadavek na zavedení úsekového 
měření s cílem zajistit dodržování povolené rychlosti i v nočních hodinách je z více 
lokalit ve městě. Aktuálně magistrát připravuje písemnou odpověď na zaslanou petici. 
Požadavek pana Havlína na KMČ je, aby se KMČ důrazně postavila za tento projekt a 
trvala na brzké realizaci měření rychlosti na Přerovské ulici. Jedná se o bezpečnost 
občanů. 
KMČ bude této problematice věnovat maximální pozornost. 
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 Štula, E. Destinové:  
Dnes zapršelo a z ulice E. Destinové je blátivá polní cesta, kde projíždí bez omezení i 
těžká nákladní vozidla. Situace je tristní i v období sucha, kdy každý průjezd vozidla je 
doprovázen oblaky prachu. V ulici je již několik rodinných domů, došlo k vybudování 
veřejného osvětlení, ale je zde stále šotolinový povrch. 
Dále vznesl dotaz, zda pořád existuje příslib, že složitá dopravní situace v dané 
lokalitě bude řešena omezením rychlosti na 30km/ hod,  někteří členové KMČ 
navrhují, aby se toto omezení ještě doplnilo dodatkovou tabulkou pozor děti. 
Za KMČ – předseda informoval, že komise v minulosti zpracovala přehled 
problematických ulic, kde požaduje zpracování projektové dokumentace a zajištění 
investiční akce k výstavbě nových komunikací, případně provedení zásadních oprav 
ke zlepšení stavu vozovek. Tento materiál byl již předán na magistrát a zahrnuje i 
ulice v této lokalitě. Aktuálně předseda jedná s odborem dopravy o realizaci tzv Zón 
30 ve vybraných částech Holice. Návrhy za komisi jsou odeslány, předběžný termín 
kompletní realizace v první polovině roku 2022. 

Ostatní  

 KMČ obdržela žádost SDH Holice o příspěvek ve výši 10.000,- Kč na materiální 
vybavení pro potřeby sportovního družstva mládeže. Jedná se o nákup speciálního 
nářadí pro požární sport (sací koš, savice, hadice a servis sportovního čerpadla). 
KMČ souhlasí s přidělením finančního příspěvku v požadované částce a podporuje 
projekt SDH zaměřený na mládež. 

 K žádostem o možnost využití tělocvičny základní školy – dle sdělení vedení školy 
nebude zatím tělocvičnu pronajímat, protože dle nařízení, kterým se řídí, je nutné po 
každém pronajímateli kompletně všechny prostory desinfikovat, což není reálné a 
tudíž ani technicky možné. Toto bude platit až do odvolání. 

 Čerpání rozpočtu KMČ na rok 2021: 
Položka estetizace 300 000 Kč (oprava chodníku Keplerova 5-17) – vyčerpána, rozdíl 
doplatí ODUR 
Opravy komunikací 200 000 Kč (oprava chodníku na hřbitov) – vyčerpána, překročení 
hradí ODUR, stejně tak i následné opravy poškozeného chodníku vegetací – realizace 
finální povrchové úpravy v roce 2022 z prostředků ODUR. 
Provozní potřeby – KMČ odsouhlasuje – Holické noviny 55.612 Kč, příspěvek SDH 
10.000 Kč, příspěvek Bílý jeřáb – 5.000 Kč, příspěvek na dárky jubilantům – 8.000 Kč, 
vánoční osvětlení – 31.105 Kč, kytice na oslavy 28.října – 1.500 Kč, příspěvek na 
nákup tiskárny Komunitnímu centru Heřmánek – 5.000 Kč a příspěvek na pořádání 
Výstavy hub – 500 Kč. 
Zbývající částka ve výši 18.283 Kč bude použita na nákup 2 ks odpadkových košů, 
které budou umístěny v Holickém lese a na ulici Týnecká (v blízkosti autobusové 
zastávky). 

 Předseda informoval členy komise o zavádění nové aplikace pro tvorbu zápisů z 
jednání komisí a jejich zpracování v rámci magistrátu. Zápisy budou zadávány 
elektronicky v jednotných podobách ze všech komisí a budou zveřejňovány na 
portále. Zápis bude vyhotovovat vždy předseda komise a následně bude schválen 
jedním ověřovatelem zápisů z řad členů komise. 
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Tento systém bude platný od prosince 2021. KMČ se usnesla, že ověřovatelem zápisu 
za KMČ bude pan František Šváb. 

 Dne 27.10.2021 uspořádá SDH Holice ve spolupráci s KMČ oslavu vzniku 
Československé republiky. Sraz účastníků v 17:00 u budovy základní školy. 
 
 

Požadavky komise 

 KMČ požaduje pravidelné čištění prostoru dětských hřišť v ul. U Cukrovaru a 
Ječmínkova pracovníkem TSMO, který působí v Holici.  

 KMČ žádá o umístění dopravní značky A12 „POZOR DĚŤI“ na vjezdu do 
připravovaných Zón 30 a do ulice Krokova. 

 KMČ žádá o pořízení 2 ks odpadkových košů – Holický les a zastávka MHD na ul. 
Týnecká. 

 KMČ žádá o předání požadavku na vyčištění kanalizace v ul. Krokova na  
Vodohospodářskou společnost. Po provedení opravy kanalizační vpusti v prostoru 
parkoviště je v období sucha tato vpusť zdrojem zápachu. 

 

Další jednání KMČ se uskuteční 3.11.2021 od 18:00 hod. v prostorách detašovaného 
pracoviště magistrátu 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 15.10.2021. 
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