
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4
Holice

Č. 7 / 2022 13. 07. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: zástupci městské policie

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
-  Hosté
- Informace o přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Partyzánská
- Veřejné projednání Východní tangenty
- Žádost o vyjádření komise
- Městská policie
- Požadavky KMČ na magistrát 

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
Zápis č. 2/2022 ze dne 02. 02. 2022: Koroze památníku letců na Návsi Svobody - Před uzavřením
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
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Oprava laviček na Návsi Svobody - V realizaci
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Pořízení odpadkových košů - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

05.1 Příprava projektové dokumentace opravy vozovky v ulici Partyzánská



Dne 12.7. proběhlo na odboru dopravy a územního rozvoje pracovní jednání k návrhu opravy komunikace v ulici
Partyzánská. Za KMČ se účastnil předseda komise, dále Tomáš Fojtík a Jindřich Smička jako zástupci obyvatel
z této ulice.
Na základě připomínek k předloženému návrhu řešení prvků ke zklidnění dopravy, kdy bylo možné parkovat
pouze po jedné straně ulice, došlo k následnému zpracování další varianty řešení. Prvkem ke zklidnění dopravy
je několik metrů široký práh po celé šířce vozovky. Umístění prahu logicky navazuje na vybudovaný chodník a
bude sloužit současně jako bezpečné místo pro přecházení.
KMČ projednala obě předložené varianty řešení zklidňujících prvků a doporučuje k realizaci variantu širokého
prahu. Ideálně s následným zjednosměrněním ulice ve směru na Starou Přerovskou.

05.2 Veřejné projednání dokumentace vlivů záměru "I/46 Olomouc - východní tangenta (2022)"

Dne 24.7.2022 proběhlo veřejné projednání zveřejněné dokumentace  záměru "Východní tangenta" v rámci
posuzování vlivů na životní prostředí za účasti zpracovatelů dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o sdělení stanoviska kprodeji, případně nájmu nemovité věci ve vlastnictví
statutárního města Olomouce - Spisová značka: S-SMOL/072202/2021/OMAJ/Lex
KMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu (pachtu) se žadateli pouze za účelem předzahrádky, bez možnosti
zřízení parkovacího stání. Žadatelé mají možnost parkovat na vyznačených parkovacích místech před domem
na protější straně ulice.

07 Nové požadavky

1 Přechod pro chodce u hřbitova na ul. Keplerova

Pokud není možné zvýšit bezpečnost přechodu pro chodce instalací výstražných diod, či jiných světel, je možné
požít jiný prvek ke zvýšení bezpečnosti na tomto přechodu? Např.: zvýrazňující podložku pod dopravní značku
před přechodem, nástřik červených ploch před přechodem ke zkrácení brzdné dráhy vozidel a zvýraznění
přechodu? Nemusí se jednat nutně o stotisícové částky, například instalace obyčejné zvýrazňující podložky na
dop značku "Přechod pro chodce" po víc jak deseti letech diskusí bude důkazem, že tuto diskusi myslíme
vážně.

2 Kontrolní činnost městské policie

KMČ žádá o provádění namátkové kontroly zákazu konzumace alkoholických nápojů v blízkosti prodejen
potravin v ul. U Cukrovaru a na Návsi Svobody. Dochází k porušování tohoto zákazu i přes upozornění ze
strany zaměstnanců prodejen.

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 03. 08. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
František Ryšánek



Zapsal/a:
František Ryšánek

Ověřil/a:
Ing. Martin Kučera


