
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4
Holice

Č. 6 / 2022 01. 06. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: František Ryšánek, Ing. Martin Kučera, Ing. Tomáš Fojtík, Mgr. Pavel Hanák, David Kapsia,
Věra Zapletalová, Bc. František Šváb, Ing. Jiří Koch

Hosté: Zástupce městské policie

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Požadavky komise

Seznámení s průběhem řešení jednotlivých požadavků KMČ

01.2 Zveřejnění dokumentace k záměru "východní tangenta" v procesu EIA

Zverejneni dokumentace o hodnoceni vlivu zameru ,,I/46 Olomouc - vychodni tangenta (2022)" na zivotni
prostredi podle zakona c. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na zivotni prostredi, ve zneni pozdejsich predpisu.

01.3 Různé

Noc kostelů 2022 - zařazení holického kostela, komentované prohlídky.Výstava v holické knihovně.Informace o
činnosti oddílu mládeže SDH.Podněty od občanů ohledně obtěžování zápachem z výrobního areálu ADM.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Usnesení:
Informace o působení hlídek městské policie na území Holice.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Oprava laviček na Návsi Svobody - Předáno
Pořízení odpadkových košů - 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. - 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
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: Dopravní značení na Návsi Svobody - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 06. 04. 2022: Odstranění spreje - graffiti v prostoru zastávky MHD U Pekárny na ul.
Přerovská. - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

05.1 Požadavky komise a jejich řešení

Uvedený stav řešení jednotlivých požadavků neodpovídá reálnému stavu řešení samotného požadavku.
Konkrétně stav "Vyřešené", který se zobrazuje v zápisu z jednání komise u všech uzavřených požadavků
chybně navádí k závěru, že všechny takto označené požadavky se budou realizovat, či jsou schválené.
Navrhujeme přidat do aplikace stav ve smyslu "Uzavřený bez realizace" nebo "Zamítnuto".
Některé požadavky jsou poměrně dlouhou dobu (několik měsíců) bez odezvy, na přidaný nesouhlasný komentář
za KMČ nikdo nereaguje. (Např.: Požadavky nazvané: Přechod pro chodce u hřbitova..., Odstranění
zpomalovacích prahů..., Parkování nákladních vozidel..., Dětské hřiště....) . 
Požadavek Přechod pro chodce u hřbitova: otázka zvýšení bezpečnosti tohoto přechodu se řeší bez výsledku
víc jak desítku let. Během nedávné opravy přechodu byl odstraněn jediný "nadstandardní" prvek pro zvýšení
bezpečnosti - blikající výstražné diody ve vozovce. Tato otázka byla diskutována i na setkání předsedy KMČ s
Radou města. Ve vyjádření vedoucího pracovníka pověřeného odboru není ani náznak zájmu o řešení této
záležitosti.

05.2 Zveřejnění dokumentace k záměru "východní tangenta" v procesu EIA

Předseda KMČ informoval o zveřejněné dokumentace o hodnoceni vlivu zameru ,,I/46 Olomouc - vychodni
tangenta (2022)" na zivotni prostredi podle zakona c. 100/2001 Sb.,o posuzovani vlivu na zivotni prostredi, ve
zneni pozdejsich predpisu na úřední desce Olomouckého kraje dne 20. května 2022. Kazdy občan se muze
vyjadrit k dokumentaci prislusnemu uradu nejpozdeji do 30 dnu od zverejneni informace o dokumentaci.
Dokumentace je ulozena k nahlednuti na Krajskem urade Olomouckeho kraje, Odboru zivotniho prostredi
azemedelstvi, oddeleni integrovane prevence, dale na Odboru zivotniho prostredi Magistratu mesta Olomouce a
na obcich Bystrovany a Tover. Dokument je v příloze zápisu.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

08.1 Noc kostelů 10.6.2022

Součástí této každoroční akce bude i holický kostel sv. Urbana. Program večera bude zahájen v 18:00 mší
svatou, v 19:00 vystoupí komorní pěvecký sbor Bel canto pod vedením sbormistryně Jany Synkové.
Vyvrcholením bude ve 21:00 varhaní koncert. Po celý večer budou probíhat komentované prohlídky kostela a
současně je připraven i program pro nejmenší návštěvníky. 



08.2 Obtěžování občanů Holice zápachem z výrobního areálu ADM.

Členové komise se seznámili s dalším podnětem od občanů Holice k tomuto problému. Tato problematika bude
předmětem jednání KMČ v měsíci červenec.

08.3 Oddíl mládeže SDH

V rámci holického sboru dobrovolných hasičů zahájil svoji činnost oddíl mládeže. Zájem rodičů o zařazení svých
dětí překročil očekávání. V současné době získal sbor i materiální vybavení pro tento oddíl a speciálně
vyškolení vedoucí oddílu tak mohou na plno seznamovat děti s požární ochranou. Holická veřejnost se mohla
poprvé seznámit s oddílem mládeže při nedávných oslavách státního svátku. Veřejně prospěšná činnost patří
mezí hlavní témata dobrovolných hasičů. Problémem v činnosti je nedostatek vhodných vnitřních prostor pro
případnou nepřízeň počasí, členové SDH osloví vedení Základní školy se žádostí o spolupráci.

08.4 Výstava v holické knihovně

V úterý 14. června 2022 od 17:00 proběhne v holické knihovně vernisáž obrazů a kreseb Evy Macholánové.
Ůvodní slovo přednese Miroslav Marusjak, hudební vystoupení - recitál - Motl family.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 04. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
František Ryšánek

Zapsal/a:
František Ryšánek

Ověřil/a:
Ing. Tomáš Fojtík


