
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4
Holice

Č. 3 / 2022 02. 03. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Jan Machovský, jednatel společnosti Machovský s.r.o., 
Ladislav Špička, obchodní zástupce Machovský s.r.o., 
Andrej Kirchmayer, zástupce HŘIŠTĚ v CAJKU s.r.o., 
Jarmila Horská,
paní Sedláková, Hodolany

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
/ hosté
/ zástupce městské policie
/ opravy chodníků v roce 2022
/ čerpání prostředků estetizace - prezentace nabídek dodavatelů na doplnění dětského hřiště v ul. U Cukrovaru
/ Stará Přerovská - Obytná zóna - stížnost občanů
/ Ukliďme Česko 2022
/ Vyznačení Zón 30 v Holici
/ Různé

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Usnesení:
Došlo k odstranění označených autovraků na území Holice.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03 Vystoupení hostů

03.1 Paní Sedláková

Paní Sedláková upozorňuje, že za zahrádkářskou kolonií na ul. Keplerova, na pozemku parc č.: 1762 - vlastník
Česká republika je vytvořena ohrada s volně uloženým materíálem, který díky větru je roznášen na okolní
pozemky. Dále upozorňuje na propadnutý most na polní cestě podél této zahrádkářské kolonie přes Hamerský
náhod. Most je součástí cesty,  

03.2 Paní Jarmila Horská

Žádá o přijetí opatření ze strany majitele pozemku parc č.: 814, kde vznikla poměrně velká skládka stavební suti
a zeminy a nyní zde probíhá tzv recyklace. Jedná se o pozemek v rámci obytné zástavby, proto sousedy
obtěžuje značný hluk a prach.
Informuje KMČ, že ze strany TSMO došlo k výraznému omezení činnosti jejich pracovníka určeného na úklid
veřejných ploch v Holici.



V ul. U Potoka u čísla 27 došlo k vyvrácení obrubníků na břehu Hamerského náhonu.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Koroze památníku letců na Návsi Svobody - Předáno

Starší požadavky
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Oprava parkoviště Náves Svobody na pozemku parc. č.: 440 v katastru
Holice u Olomouce. - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Parkování na travnatých plochách Náves Svobody - Před uzavřením   
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Označení dětského hřiště v ul. U Cukrovaru - Před uzavřením  
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Parkování nákladních vozidel - kamionů na Návsi Svobody. - V realizaci 

05 Projednávané záležitosti

05.1 Zástupce městské policie

KMČ žádá o proveření využivání pozemku ve vlastnictví státu číslo 1762, kde vznikla evidentně nepovolená
stavba. Dále na veřejně přístupné komunikaci - polní cestě na pozemku 1761 došlo k částečnému propadnutí
mostu na Hamerském náhonu. Je třeba vyzvat majitele díla k zajištění bezpečnosti na této komunikaci.

05.2 Čerpání prostředků určených na opravu komunikací v roce 2022

Komise obdržela cenové nabídky na vybrané akce:- předlažba chodníku v ul. U Cukrovaru od křižovatky s ul.
Keplerova po konec RD č. 2 - 51,3m2 za cenu 132 297 Kč včetně DPH- prostá předlažba (původní dlažby) v ul.
Keplerova , 33,8m2 za cenu 45 422 Kč včetně DPH- oprava živicového povrchu parkoviště na Návsi Svobody
48 tzv tryskovou metodou, předpokládaná spotřeba 14 t směsi za cenu 81 312 Kč včetně DPH.
KMČ objedná realizaci předlažby v ul. U Cukrovaru. Opravu povrchu parkoviště projedná se zástupci SVJ
vzhledem k navrhovanému provedení, případná realizace  společně s předlažbou v ul. Keplerova v příštím roce.

05.3 Čerpání prostředků estetizace v roce 2022

Hlavní akcí pro čerpání prostředků estetizace v tomto roce je záměr KMČ na doplnění dětského hřiště v ul. U
Cukrovaru o nové atraktivní hrací prvky. V rámci Holice se jedná o nejstarší dětské hřiště. Na modernizaci hřiště
KMČ vyčlenila částku 290 000 Kč, zbývajících 10 000 je určeno na pořízení dvou odpadkových košů.
Nabídka dodavatelské firmy má obsahovat kompletní realizaci doplnění hřiště o prvky dle návrhu dodavatele,
včetně montáže prvků, dopravy a v případě potřeby i vytvoření dopadových ploch. Důraz je na plnění
příslušných norem k zajištění bezpečnosti, na životnost prvků, poskytovanou záruku a zajištění běžné údržby.
Vzhledem k široké nabídce různých druhů hracích prvků na trhu komise nedefinovala konkrétní prvky s výjimkou
sedáku na houpačku pro malé děti, tzv koš, který byl povinnou součástí nabídky. Výběr ostatních prvků je v
kompetenci dodavatele, tak aby výsledek realizace byl atraktivní pro děti různého věku, neohrožoval jejich
bezpečnost a měl dlouhodobou životnost.
KMČ obdržela  nabídky od těchto dodavatelů:- Machovský s.r.o., komplexní nabídka obsahuje multifunkční hrací
sestavu doplněnou o další tři samostatné prvky, maximální výška pádu 1m, cena zahrnuje i dopravu, zemní
práce s montáží, provozní řád (povinná součást hřiště), celková cena vč. DPH 288 161,50 Kč;- HŘIŠTĚ V
CAJKU s.r.o., komplexní nabídka ve dvou variantách podle max výšky pádu, verze s výškou do 1m obsahuje
menší hrací sestavu doplněnou o pět samostatných prvků, cena zahrnuje náklady na instalaci včetně
betonování trampolíny, zemních prací a dopravy, celková cena 283 122 Kč včetně s DPH, druhá verze nabídky
prvků s výškou pádu 2m zahrnuje větší multifunkční sestavu s vytvořenou dopadovou plochou, dále tři
samostatné prvky, cena je opět včetně nákladů na instalaci, dopravy a zemních prácí, celková cena s DPH 292
308 Kč;- ONYX wood spol. s r.o., nabídka obsahuje soubor 12 volitelných hracích prvků s výškou pádu od
0,59m do 2,21m, cenová kalkulace je vždy samostatně pro konkrétní prvek, součástí ceny nejsou náklady na
vytvoření dopadové plochy pro daný prvek a doprava materiálu, do cenového limitu je možné sestavit soubor tří
až pěti hracích prvků, s následným zohledněním nákladů na dopravu a dopadové plochy, cenová nabídka je
platná do 31.3.2022.Vzhledem k současné ekonomické situaci žádná z firem nemůže dlouhodobě garantovat
nabízené ceny. Členové komise obdrželi všechny nabídky dodavatelů, zástupci firem podrobně odprezentovali
nabízená řešení a zodpověděli všechny dozazy. KMČ rozhodne o dodavateli na svém dubnovém jednání.
Jako další dětské hřiště k řešení je  soubor hracích prvků v areálu sportovního klubu HFK, které má statut
veřejného dětského hřiště, poškozené prvky jsou aktuálně součástí restaurační zahrádky.



05.4 Stará Přerovská - stížnost obyvatel

KMČ obdržela písemnou stížnost na počínání firmy TOMMAS CAR s.r.o. se sídlem Stará Přerovská 959/96 v
Holici. Tato společnost provozuje autodopravu vozidly nepřesahující 3,5t - tzv dodávky, které jsou zaparkovány
na zelených plochách ve vlastnictví města, případně přímo na komunikaci, kde brání průjezdu ostatním
obyvatelům. V této lokalitě je  vyznačena Obytná zóna, kde platí maximální povolená rychlost 20km/hod a
parkování pouze na vyznačených místech, tzn na soukromých pozemcích tvořící zázemí rodinných
domů.Odstavená firemní vozidla, případně vozidla zaměstnanců brání často průjezdu dopravní obsluhy. Tato
lokalita bude nově navazovat na připravované Zóny 30.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Dětské hřiště v areálu HFK

KMČ žádá o posouzení aktuální situace na tomto dětském hřišti. Stav větší herní sestavy neumožňuje plné
využití - chybí sedáky houpaček a skluzavka, není zabezpečena před pádem dětí z plošiny.  Herní prvky jsou v
těsné blízkosti restaurační zahrádky, která byla rozšířena až do prostoru dětského hřiště. Navrhujeme
přestěhování hracích prvků na jiné místo v rámci této části Holice (případně do jiné části sportovního areálu),
kde bude prostor pro případné rozšíření počtu hracích prvků.

2 Vyčištění kanalizační vpusti v prostoru ul. Př. Oráče

KMČ požaduje vyčištění nové kanalizační vpusti v prostoru ul.Př. Oráče. V případě větších srážek se zde opět
hromadí dešťová voda. Pravděpodobně došlo k zanesení drobným štěrkem a pískem.

3 Zamezení přístupu na betonovou plochu v katastrálním území Holice

KMČ žádá o zamezení přístupu na betonovou plochu vybudovanou na pozemcích 1855/2, 1855/31, 1855/33,
1855/35 a 1855/37 v katastrálním území Holice u Olomouce. Jedná se o nevyužívané úložiště chlévské mrvy
vybudované bývalým JZD jako černá stavba na cizích pozemcích. Prostor je využíván jako skládka různého
odpadu.

4 Přechod pro chodce u hřbitova na ul. Keplerova

KMČ požaduje obnovení výstražných diod zabudovaných do vozovky v rámci přechodu pro chodce u hřbitova
na ul. Keplerova. V rámci optimalizace umístění přechodu nedošlo k přemístění výstražných diod.

5 Odstranění zpomalovacích prahů v ul. U Hřiště

Na základě opakovaných stížností od místních obyvatel a v souvislosti s připravovaným vyznačením ,,Zón 30",
KMČ navrhuje posoudit opodstatněnost zpomalovacích prahů v této ulici. Obyvatelé poukazují na skutečnost, že
stav vozovky v blízkosti prahů a oboustranně zaparkovaná vozidla stejně neumožňují rychlejší jízdu. Prahy
snižují plynulost jízdy a jsou zdrojem hluku.

08 Obecné informace

08.1 Akce- Ukliďme Holici

KMČ společně se Sborem dobrovolných hasičů v Holici bude i tomto roce opakovat akci "Ukliďme Holici". Akce
se bude konat 2.4.2022 od 9h. Stejně jako v minulém roce, tak i letos se budou účastníci scházet přímo na
jednotlivých stanovištích. Vzhledem k rozloze Holice se tato Covidová zkušenost osvědčila. 
Akci podpořila společnost Ukliďme Česko a Technické služby města Olomouc - kontejner bude přistaven



2.4.2022 v 13h u hasičského skladu U Cukrovaru.
 
Více informací najdete na webových stránkách našich hasičů: sdholholice.webnode.cz
Případně kontaktujte přímo jednatele sboru Ing.Martina Kučeru: Tel: +420 777 894 692Email:
martin.kuci@seznam.cz

08.2 ZÓNY 30

KMČ se seznámila s Veřejnou vyhláškou o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací MMOL,
která upravuje vyznačení ZÓN 30 na území Holice. Grafická podoba místní úpravy je přílohou tohoto zápisu.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
František Ryšánek

Zapsal/a:
František Ryšánek

Ověřil/a:
Ing. Tomáš Fojtík


