
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4
Holice

Č. 5 / 2022 04. 05. 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, Mgr. Yvona Kubjátová

Hosté: Dana Crhová, Jan Bližňak, Jarmila Horská

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
- umístění přenosného radaru na ul Keplerova za úplatu 
- příspěvek SDH na oddíl mládeže 10.000 Kč
- uhrazení redakčních prací na Holické noviny 2000 Kč
- žádosti o vyjádření komise

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

03.1 Paní Crhová

- upozornění na zahájení výstavby dalšího bytového domu v lokalitě za ul. U Solných mlýnů, kdy dojde ke
zvýšení provozu těžkých nákladních vozidel zásobujících stavbu, část nájemníků z prvního bytového domu
parkuje svoje vozidla na příjezdové komunikaci z ul. U Solných mlýnů do areálu a omezuje tak provoz na této
komunikaci.- v souvislosti s výstavbou inženýrských sítí pro nové bytové domy došlo k záboru městského
pozemku - zeleně, která nebyla uvedena do původního stavu v ul. U Solných mlýnů.
Za KMČ - dojde k místnímu šetření a projednání zjištěných skutečností s investorem.

03.2 Pan Bližňák

- požaduje informaci od KMČ o přijatých opatřeních v souvislosti se stížností obyvatel z ul Keplerova -
předneseno na dubnovém jednání KMČ.
Za KMČ - právě došlo ke schválení využití prostředků KMČ ve výši 9 500 Kč na instalaci preventivního radaru v
ul. Keplerova k zajištění relevantních dat o intenzitě dopravního provozu pro další jednání ke zlepšení situace.
KMČ upozorňuje, že se jedná o komunikaci II.třídy v majetku Olomouckého kraje, proto jednání o možných
opatřeních budou na úrovni města a krajského úřadu, nikoliv místní komise a město.

03.3 Jarmila Horská

- dotaz k opravě památníku letců - za KMČ probíhá jednání s autorem památníku;- návrh na vybudování
parkoviště za hřbitovem přístupné z ul. Stará Přerovská v souvislosti s rekonstrukcí vozovky při výstavbě
prodejny Lidl;- setkání holických jubilantů v tomto roce - zatím se nedaří získat závazný příslib k využití
vhodných společenských prostor v Holici, provozovatelé nemají volný termín, návrh na posunutí termínu setkání



jubilantů na září, případně nouzově uspořádat v obřadní síňi olomoucké radnice.
Za KMČ -  k návrhu na vybudování parkoviště za hřbitovem a budoucímu z průchodnění hřbitova z návsi k nové
prodejně Lidl - uvažovaný pozemek je určen jako rezerva k rozšíření hřbitova, hřbitov jako specifický veřejný
prostor nemá nahrazovat komunikaci ke zkrácení cesty za nákupem. Toto téma bude předmětem dalších
jednání komise.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Dopravní značení na Návsi Svobody - Před uzavřením
Odstranění spreje - graffiti v prostoru zastávky MHD U Pekárny na ul. Přerovská. - 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 - V realizaci
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Dětské hřiště v areálu HFK - Předáno
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Vyčištění kanalizační vpusti v prostoru ul. Př. Oráče - Vyřešené
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Zamezení přístupu na betonovou plochu v katastrálním území Holice -
Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Přechod pro chodce u hřbitova na ul. Keplerova - Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 02. 03. 2022: Odstranění zpomalovacích prahů v ul. U Hřiště - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Umístění přenosného radaru na ul, Keplerova

KMČ souhlasí s využitím prostředků komise na uhrazení montáže a konfigurování zařízení dle nabídky od
městské policie - dodavatel AIRTRONIX s.r.o., částka 9 550 Kč.

05.2 Příspěvek KMČ na pořízení materiálního vybavení oddílu mládeže SDH a uhrazení služeb

KMČ se usnesla, že poskytne příspěvek ve výši 10 000 Kč pro SDH OL.- Holice. Příspěvek bude využit na
pořízení materiálu a pomůcek pro oddíl mládeže SDH a uhrazení nákladů při zabezpečování společných akcí
KMČ a SDH.

05.3 Uhrazení nákladů na redakční práce k vydání jednotlivých čísel Holických novin.

KMČ souhlasí s uhrazením nákladů na redakční práce k vytvoření kompletního vydání Holických novin v roce
2022 ve výši 2 000 Kč na jedno vydání, tj 4x 2 000 Kč. Platba bude vždy po vydání příslušného vydání.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o sdělení stanoviska k prodeji, pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního
města Olomouce - S-SMOL/093430/2021/OMAJ/Lex
Dotčené pozemky se nachází zcela, či částečně v ochranném pásmu dráhy. Komise nemá informaci o vydání
souhrnného stanoviska Správy železnic k záměrům žadatelů požadovaného i pro případy, kdy se dle stavebního
zákona nevyžaduje stavební povolení a ani ohlášení (stavební úpravy energetických a jiných vedení, udržovací
práce, terénní úpravy aj.). Stejně tak v případě pozemků par.č.: 1781 a par.č.:1783/1 dochází k využití silničního
ochranného pásma vozovky II. třídy, kdy komise nemá informaci o souhlasné stanovisku silníčního úřadu k
záměrům žadatelů, či k případnému kácení dřevin v tomto pásmu - zejména na pozemku parc.č.: 1783/1. Při
místním šetření bylo zjištěno, že podstatná část pozemku 1781 minimálně v délce hranice s pozemkem
parc.č.1780 slouží jako manipulační plocha pro uživatele sousedních zahrad v této lokalitě a oplocením této
parcely dojde k výraznému stížení přístupu na sousední zahrady, případně vjezdu větší techniky (hasiči,
TSMO). Vzhledem k těsné blízkosti pozemků se železničním koridorem a silnicí II. třídy dáváme na zvážení, zda
je vůbec vhodné s ohledem na hlukové znečištění místa a existenci ochranných pásem využívat tyto pozemky k
rekreaci. V případě sohlasných stanovisek dotčených orgánů doporučujeme uzavření smlouvy o pachtu tak, aby



nebyla omezena obslužnost této lokality pro hasiče, TSMO a pod., tzn předmětem smlouvy bude jen část
pozemku 1781.

07 Nové požadavky

1 Oprava laviček na Návsi Svobody

KMČ žádá o kontrolu stavu laviček na návsi a  provedení potřebné opravy. Některé lavičky mají prolomené
sedáky, případně shnilé dřevo.

2 Pořízení odpadkových košů

KMČ žádá o pořízení dvou kusů odpadkových košů na psí exkrementy k umístění do areálu Holického lesa.
Úhrada nákladů ve výši 2x 5 000 Kč bude z prostředků na estetizaci.

08 Obecné informace

08.1 Uzávěrka vozovky na ul. Hamerská

Předseda KMČ informoval o připravované uzávěrce vozovky v ul. Hamerská ve dnech 23.5. až 29.5. z důvodu
opravy vozovky.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 24. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
František Ryšánek

Zapsal/a:
František Ryšánek

Ověřil/a:
Ing. Tomáš Fojtík


