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Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice 
ze dne 3.11.2021 v prostorách Klubu pro seniory Holice na Návsi Svobody 38. 

 
Jednání řídil: František Ryšánek, předseda KMČ 
Účastníci jednání: Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Martin Kučera, Pavel Hanák, Stanislav 
Kovář, Jiří Koch, Yvona Kubjátová a František Šváb 
 
Hosté: I.Kalodová, Zdráhalová, D. Titzová, Z. Sedláček, Vejvoda 
 
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání. 

Městská policie 

 KMČ žádá o prověření dodržování pravidel a podmínek pro využívání ploch ve 
sportovním areálu HFK Olomouc, které nejsou letištěm ani plochou vymezenou ke 
vzletům a přistáním při rekreačním a sportovním létání. Jedná se zejména o 
vzdálenost od obytných budov a zahrad rodinných domů, kde se pohybují osoby 
nezúčastněné na leteckém provozu.  

Podněty od hostů:  

 I. Kalodová -  informace o doplnění mobiliáře v Holickém lese o lavičky a další 
odpočívadlo. Projekt Holický les obdržel čestné uznání Nadace Partnerství za účast ve 
finále soutěže Adaptera Awards 2021. Vzhledem k podmínkám dotačních programů 
není možné budovat v areálu Holického lesa bikrosovou dráhu, či skatepark – záměr 
KMČ. Žádá KMČ o zadání požadavku na zajištění údržby odpočívadel v areálu 
Holického lesa. Jako námět pro KMČ – revitalizace třešňové aleje. 

 D. Titzová – upozorňuje na nevyhovující stav dětského hřiště v areálu HFK (prasklá 
skluzavka, množství odpadků a nedopalků cigaret v prostoru  u hracích prvků), kdy 
zejména v letním období je hřiště z těchto důvodů nepoužitelné. Navrhuje 
vybudování nového hřiště na jiném místě (ul. U Potoka, Na Krejnici) nebo 
modernizaci stávajícího hřiště v areálu HFK a zajištění běžné údržby. Dále žádá o 
doplnění odpadkových košů na psí exkrementy do ulic Na Krejnici, Staškova, U 
Potoka. 

 Z. Sedláček – upozorňuje na špatný stav komunikace na ul. E. Destinové v úseku od 
ul. Přerovská po ul. U Hřiště ( podél stavebnin), žádá o realizaci opatření ke zlepšení 
situace v prostoru u křižovatky ul. Staškova a U Hřiště, kde parkující vozidla blokují 
vjezdy do RD, případně stojí přímo v křižovatce a nedodržují vzdálenost pěti metrů od 
hranice křižovatky. Dochází k zablokování křižovatky projíždějícím nákladním 
vozidlem a opakovanému poškozování zaparkovaných osobních vozidel. Navrhuje 
povolení částečného stání na chodníku v podélném směru v ul. U Hřiště – doplnění 
dopravní značky. V rámci areálu HFK opakovaně přistává v blízkosti zahrad rodinných 
domů vrtulník, což způsobuje značný hluk a proudění vzduchu společně s emisemi od 
motoru obtěžuje občany. Dále žádá o vyznačení přechodu pro chodce na ul. 
Hamerská v blízkosti křižovatky s ul. Staškovou. Současné místo pro přecházení je bez 
jakékoliv ochrany chodců při narůstajícím provozu.  
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Ostatní: 

 KMČ obdržela email od pana Michala Brychty, který žádá o vyjádření k některým 
z největších problémů v oblasti dopravy v Holici. 
- parkování u školy a školky – umožnit krátkodobé zastavení vozidla za účelem 
bezpečného odvedení dětí do školy a školky; 
- zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce u hřbitova na ul. Keplerova, omezení 
rychlosti na max 30 km/hod se obecně nedodržuje; 
- narůstající provoz a počet parkujících vozidel v lokalitě za ul. Keplerova, tj. ul. 
Ječmínkova, Na Zábraní, Americká – návrh na zjednosměrnění; 
- vyznačení Obytné zóny na ul. Na Zábrani; 
- v souvislosti s rozrůstající průmyslovou zástavbou v katastru Holice a zvýšenou 
dopravou nejsou ze strany města realizovány odpovídající opatření ke zvýšení 
bezpečnosti obyvatel. 

Za KMČ – vyjádření bude zveřejněno v Holických novinách. Předseda komise nejdřív 
projedná s odborem dopravy, kde již probíhá příprava některých opatření. Souhrnně 
s problematikou dopravy v Holici seznámí členy Rady města na jejím prosincovém 
zasedání – 6.12.2021. 

 KMČ se seznámila s emailem Tomáše Crhy upozorňujícího na špatný stav povrch 
parkoviště na Návsi Svobody před bytovými domy č.44 a 46. Parkoviště je v majetku 
města. Předseda komise projedná možnosti záchovné údržby na ODUR. 

 

Požadavky komise 

 KMČ doplňuje svůj požadavek na pravidelné čištění prostoru dětských hřišť  
pracovníkem TSMO z října o zařazení dětského hřiště v areálu HFK. 

 KMČ žádá ODUR (pan Kolovratník) o provedení údržby odpočívadel v Holickém lese. 

 KMČ žádá o provedení vodorovného dopravního značení, tj žluté čáry vyznačující 
vzdálenost pěti metrů od hranice křižovatky ul. Staškova a U Hřiště. 

 KMČ žádá o umístění dopravní značky do ul. U Hřiště umožňující podélné stání na 
chodníku v jednom směru, kde jsou chodníky dostatečně široké. 

 KMČ žádá o odstranění autovraku (stříbrný Renault Espace) v ul. U Cukrovaru 
přemístěného v červenci z ul. Keplerova. Tento vrak byl řešen již v roce 2020, nyní 
opakovaně od června 2021.  

 KMČ požaduje doplnění vodorovného dopravního značení V 7a Přechod pro chodce 
v místě se zvýšeným osvětlením u křižovatky ulic Hamerská a Staškova, případně 
alespoň značení V 7b Místo pro přecházení. 

 KMČ požaduje umístění dopravní značky B28 Zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou 
„ Mimo zásobování max 15 minut“ na Návsi Svobody v úseku podél mateřské školy ve 
směru k ul. Keplerova. 
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 KMČ žádá o realizaci již dříve projednaných opatření ke zvýšení bezpečnosti na 
přechodu u hřbitova, ul. Keplerova. Jedná se o instalaci zvýrazněné dopravní značky 
A11 Pozor, přechod pro chodce a nástřik vodorovného dopravního značení „červený 
pás“ před přechodem v obou směrech upozorňující na nebezpečné místo. 

 KMČ požaduje doplnění značky A11 Pozor, přechod pro chodce u přechodu v ul. 
Brunclíkova. 

 

Další jednání KMČ se uskuteční 1.12.2021 od 18:00 hod. v prostorách komunitního centra 
Heřmánek 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 16.11.2021. 
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