
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4
Holice

Č. 4 / 2022 06. 04. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: František Ryšánek, Ing. Martin Kučera, Ing. Tomáš Fojtík, Ing. Pavel Hanák, Věra
Zapletalová, František Šváb, Ing. Jiří Koch, Mgr. Yvona Kubjátová

Hosté: Jitka Drápalová, Jarmila Horská, Jaroslav Štula, pan Vychodil - MP

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
- Vystoupení hostů / - Opravy komunikací 2022 / - Čerpání prostředků na estetizaci / - Žádosti o stanovisko KMČ
/ - Vydávání Holických novin v roce 2022 / - Různé

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Preventivní kontrola v ul Pode Mlýnem

KMČ informovala o nálezu většího množství injekčních stříkaček v ul. Pode Mlýnem a požádala o častější
preventivní kontrolu této lokality ve večerních hodinách. 

02.2 Měření rychlosti v ul. Keplerova

KMČ požádala o možnost zapůjčení preventivního radaru pro měření v ul. Keplerova, kdy radar současně
předává naměřená data na pracoviště MP k dalšímu vyhodnocení. Instalace a oživení radaru externí firmou pro
jedno měření je zpoplatněno částkou 9.550 Kč k tíži KMČ. Radar je možné zapůjčit na období jednoho až dvou
měsíců. Pověřený pracovník MP kontaktoval předsedu komise následující den po jednání komise.

03 Vystoupení hostů

03.1 Jitka Drápalová

Paní Drápalová informovala KMČ o zhoršující se situaci na ul. Keplerova v souvislosti s narůstající intenzitou
dopravy, zejména nákladních vozidel. Jako majitela rodinného domu v této ulici žádá o přijetí opatření k
omezení nákladní dopravy, případně alespoň zklidnění provozu zejména ve večerních hodinách. Otřesy
vyvolané nákladními vozidly  způsobují praskání stěn domů, občany obtěžuje nadměrný hluk od vozidel při
přejíždění nerovností na vozovce. Problémem je nedodržování max povolené rychlosti v této části ulice
(50km/h). Občané požadují provedení měření intenzity dopravy v delším období a měření hluku v několika
denních dobách pro získání objektivních dat k posouzení situace v této ulici a přijetí účinných opatření.

03.2 Jaroslav Štula

Prašnost v ulici Staškova po provedené opravě povrchu vozovky je i po zametení uvolněného štěrku vysoká.



Doporučuje ještě jednou zamést v období sucha, kdy se prach snadno uvolní.

03.3 Jarmila Horská

Parkování kamionů na území města - v Olomouci stále platí zákaz stání pro kamiony v době od 22 do 6 hodin. Z
tohoto důvodu žádá KMČ o zajištění kontroly ze strany policie a postihování parkujících kamionů na Návsi
Svobody.
Opakovaně upozorňuje na korodující pomník letců na Návsi Svobody. Za KMČ byl podán požadavek na opravu,
probíhají jednání s autorem pomníku.
Na základě četných stížností občanů žádá o odstranění dopravního značení "zákaz vjezdu" na plochu před
bývalou prodejnou vinotéky na Návsi Svobody. Jedná se o městský pozemek, tato plocha byla vybudována jako
parkoviště při rekonstrukci návsi a zákazová dopravní značka tam v minulosti nebyla.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Dětské hřiště v areálu HFK - V realizaci
Vyčištění kanalizační vpusti v prostoru ul. Př. Oráče - Předáno
Zamezení přístupu na betonovou plochu v katastrálním území Holice - Předáno
Přechod pro chodce u hřbitova na ul. Keplerova - Před uzavřením
Odstranění zpomalovacích prahů v ul. U Hřiště - V realizaci
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. - Vyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Parkování na travnatých plochách Náves Svobody - Vyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Označení dětského hřiště v ul. U Cukrovaru - Vyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Parkování nákladních vozidel - kamionů na Návsi Svobody. - Před
uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 02. 02. 2022: Koroze památníku letců na Návsi Svobody - Předáno

05 Projednávané záležitosti

05.1 Oprava komunikací 2022

KMČ schválila návrh předsedy komise na realizaci předláždění chodníku v ul. U Cukrovaru a dále opravu žulové
dlažby na Staré Přerovské. Dle cenových nabídek na tyto akce bude letošní limit na opravy vyčerpán v plné
výši. 

05.2 Čerpání prostředků na estetizaci - doplnění dětského hřiště

KMČ potvrdila svůj záměr vyčerpat z letošního limitu na estetizaci částku 290 000 Kč na doplnění hracích prvků
na dětské hřiště v ul. U Cukrovaru.  Vzhledem k problematickým podmínkám v samotné lokalitě dětského hřiště,
kde jsou vedeny inženýrské sítě a je třeba dodržet ochranná pásma, předseda KMČ projedná výběr konkrétních
prvků s příslušným odborem magistrátu a následně zajistí realizaci záměru.

05.3 Vydávání Holických novin

Aktuálně vydáváme noviny 4x ročně nákladem 1 000 ks na jedno číslo. Každé číslo má 12 stran. Jedná se o
plnobarevný tisk na formát A4, papír o gramáži 60 gr. Archy jsou sešité - 2x skobička. V roce 2021 platila tato
cenová kalkulace:   vydání jednoho čísla stálo 13 903 Kč, tj 4x za rok celkem  55.612 KčNa rok 2022 je nabídka
od nakladatelství ANAG a tiskárny PROFI-tisk za stejných parametrů na jedno číslo 18 918 Kč, za celý rok 75
672 Kč. Vzhledem k celkovému limitu komise 115 000 Kč na celý rok je uvedené navýšení nákladů na noviny
neakceptovatelné. Předseda komise zajistil změnu dodavatelů, tak že celkové náklady budou na úrovni
předchozího roku. Tisk novin bude realizovat tiskárna PROFI-tisk, redakční práce budou řešeny operativně dle
nabídky.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl



06.1
Spisová značka: S-SMOL/039709/2022/OMAJ/Ind
Žádost k pachtu pozemku na Návsi Svobody, kdy žadatelé žádají o pacht předmětných částí pozemku za
účelem užívání předzahrádky k rodinnému domu.
KMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o pachtu části pozemku 30/1 ohraničenou existujícím oplocením.

06.2
Spisova znacka: S-SMOL/291270/2021/OMAJ/Ind
Zadost o sdeleni stanoviska k prodeji nemovite veci ve vlastnictvi statutarniho mesta Olomouce - pozemku
par.č. 81 ostatní plocha.
KMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o prodeji pozemku par.č. 81. Tento pozemek tvoří zázemí rodinného domu
žadatelky a je součástí uzavřeného souboru pozemků mimo veřejné prostranství. 

06.3
Spisova znacka: S-SMOL/048029/2022/OMAJ/Bel

Zadost o sdeleni stanoviska k prodeji nemovite veci ve vlastnictvi statutarniho mesta Olomouce - čast pozemku
parc. c. 1961/11 ostatni plocha o vymere 87 m2 v k. u. Holice u Olomouce, obec Olomouc.
KMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o prodeji uvedené části pozemku a doporučuje seznámit žadatele s
připravovanou změnou komunikací v této lokalitě v souvislosti s výstavbou přemostění železničního koridoru.

07 Nové požadavky

1 Dopravní značení na Návsi Svobody

KMČ žádá o posouzení oprávněnosti pro umístění dopravní značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel na
plochu parkoviště na Návsi Svobody před RD 53/11. O umístění této značky není žádná dokumentace. Na
základě četných stížností žádá KMČ odstranění této zákazové značky.

2 Odstranění spreje - graffiti v prostoru zastávky MHD U Pekárny na ul. Přerovská.

KMČ žádá o odstranění sprejerských nápisů ze stěny v prostoru MHD U Pekárny na ul. Přerovská.

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022

Datum schválení zápisu: 22. 04. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
František Ryšánek

Zapsal/a:
František Ryšánek

Ověřil/a:
Ing. Tomáš Fojtík


