
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4
Holice

Č. 2 / 2022 02. 02. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: František Ryšánek, Ing. Martin Kučera, Ing. Tomáš Fojtík, Ing. Pavel Hanák, David Kapsia,
Ing. Stanislav Kovář, Věra Zapletalová, František Šváb

Omluveni: Ing. Jiří Koch, Mgr. Yvona Kubjátová

Hosté: Jarmila Horská

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Rozpočet KMČ na rok 2022
Dětské hřiště v ul. U Hřiště - nabídka firmy Machovský s.r.o. na rozšíření hracích prvků a zajištění následné
údržby
Údržba veřejné zeleně 
Realizace tzv Zón 30 v Holici
Hosté
Různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Jarmila Horská

 požadavky občanů na úpravu nasměrování jednotek místního rozhlasu na návsi a v ul. U Potoka;
stížnosti občanů na provozování parkoviště nákladních vozidel na Návsi Svobody vedle panelových domů, při
najíždění kamionů na parkoviště dochází k omezení provozu na návsi i na několik minut, není zajištěna
bezpečnost chodců. Kamiony se vyrovnávají na chodníku a na sousedním městském pozezemku, který tímto
poškozují;
památník letců na návsi je značně zkorodovaný, je třeba zajistit opravu;
v rámci Holice bylo do pokladniček Tříkrálové sbírky vloženo 25.7tis. Kč.

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

05 Projednávané záležitosti

05.1 Rozpočet KMČ na rok 2022:



Předseda KMČ navrhuje po předchozím projednání s členy komise čerpat prostředky z položky Estetizace
(300.000 Kč) na zlepšení stavu dětských hřišť v Holici. Členové komise se seznámí s nabídkou firmy Machovský
a sdělí předsedovi emailem do 12.2.2022 své stanovisko k návrhu čerpat prostředky z Estetizace na dětská
hřiště. Nejedná se o potvrzení realizace předložené konkrétní nabídky - bude na programu jednání KMČ v
březnu.
Předseda projedná na MMOL možnost využití prostředků na opravy komunikací ve výši 150.000 Kč na
mimořádné sečení zelených ploch, mimo četnost plánovaných sečí ze strany MMOL.

05.2 Nabídka firmy Machovský s.r.o. na rozšíření hracích prvků dětského hřiště v ul. U Cukrovaru

Firma Machovský předložila komisi návrh na doplnění prvků dětského hřiště. Navrhované prvky jsou vhodné
k doplnění stávajícího hřiště v ul. U Cukrovaru a vzhledem k blízkosti mateřské školky jsou také vhodné pro
menší děti. Součástí dodávky jsou tyto položky:

multifunkční herní sestava
kolotoč
babysedák na houpačku pro nejmenší děti
lanová pyramida
doprava, zemní práce a provozní řád.

Navrhované prvky splňují veškeré legislativní požadavky a vztahuje se na ně odpovídající záruka.

05.3 Údržba zelených ploch

Vzhledem k úsporným opatřením v hospodaření MMOL došlo k omezení četnosti sečení a současně sběru
spadaného listí v závěru roku. Komise obdržela od občanů řadu stížností na neuklizené listí a neposečené
zelené plochy. Komise nemá k dispozici žádné kapacity, ani dostatek prostředků k zajištění sečení trávy po celé
Holici, či sběru spadaného listí. Proto tímto apeluje na občany, ať si svépomoci zametou listí před vlastním
domem a využijí nádoby na bioodpad. Předseda komise projedná možnost využití prostředků ve výši 150.000
Kč určených na opravu komunikací k zajištění sečení trávy alespoň v prostorách dětských hřišť a v blízkosti
mateřské školky.

05.4 Zóny 30

Předseda KMČ informoval o připravovaném zřízení tzv Zón 30 na území Holice. Smyslem vyznačení těchto zón
je zklidnění dopravy v dané lokalitě. Je zde snížena max povolená rychlost a dochází k omezení vjezdu
nákladních vozidel. Důležitou změnou je změna přednosti v jízdě, nově bude platit pravidlo pravé ruky. Tzn v
rámci křižovatek ve vyznačených zónách dojde k odstranění stávajících dopravních značek a přednost v jízdě
se bude určovat pravidlem pravé ruky. Na změnu úpravy budou po dobu šesti měsíců upozorňovat dopravní
značky, přesto ze strany komise došlo k ověření, zda pravislo pravé ruky bude aplikováno i na Návsi Svobody v
křižovatce u kostela a v křižovatce s ul. Přemysla Oráče. Pracovníky odboru dopravy bylo potvrzeno, že
realizace bude dle grafického návrhu v příloze, tzn dojde k odstranění stávajících dopravních značek i v
uvedených křižovatkách.
Zóny 30 budou vyznačeny v těchto částech Holice:

ul. Partyzánská, Slunečná, Na Zábrani, Ječmínkova, Na Dílkách, Americká
ul. Moravská, Hanácká, Jaselská, Revoluční, U Potoka
Staškova, E.Destinové, U Hřiště, Na Krejnici
Náves Svobody, Přemysla Oráče
U Cukrovaru

Současně dojde k úpravě parkování na Návsi Svobody v úseku od mateřské školky k ulici Keplerova.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Koroze památníku letců na Návsi Svobody

KMČ požaduje provedení záchovné údržby instalovaného památníku na Návsi Svobody, který je značně



zkorodovaný.

08 Obecné informace

Zástupci Spolku pro Holický les přednesli požadavek na osazení 2 ks odpadkových košů na stezku v Holickém
lese. Konkrétní místo bude upřesněno následně.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
František Ryšánek

Zapsal/a:
František Ryšánek

Ověřil/a:
Ing. Tomáš Fojtík


