
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4
Holice

Č. 8 / 2022 31. 08. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: paní Iva Kalodová, zástupci MP

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
- Obnova dětských hřišť v roce 2023.  /  - Umístění odpadkových košů v Holickém lese / - Žádosti o vyjádření
komise / - Vyjádření zástupce občanů z ul. Partyzánská k připravované opravě vozovky / - Čerpání prostředků
na estetizaci / - Různé

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Usnesení:
Zástupci MP informovali komisi, že budou dbát na bezpečnost dětí při zahájení školního roku u přechodů pro
chodce a před základní školou.
KMČ upozornila na dlouhodobě stojící vozidlo bez SPZ na pozemku par.č. 1630 ve vlastnictví města -
parkoviště před Správou hmotných rezerv na ul. Sladkovského.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Přechod pro chodce u hřbitova na ul. Keplerova - Předáno
Kontrolní činnost městské policie - Před uzavřením
Starší požadavky
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 -
Vyřešené
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 - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 04. 05. 2022: Pořízení odpadkových košů - V realizaci
Usnesení:

Paní Kalodová jako zástupkyně Spolku pro Holický les upřesní umístění požadovaných odpadkových košů v
areálu HL.



Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

05 Projednávané záležitosti

05.1 Oprava vozovky v ul. Partyzánská

KMČ obdržela vyjádření od RNDr. Jindřicha Smičky, jako zástupce obyvatel Partyzánské ulice. Projednávané
varianty úpravy ul. Partyzánská jsou stále pracovním materiálem a podléhají příslušnému správnímu řízení.
Majitelé nemovitostí v této ulici budou seznámeni s finálním návrhem.
Aktuální varianty řešení jsou dostupné na webu www.naseholice.cz - Samospráva - Informace z KMČ

05.2 Čerpání prostředků estetizace

KMČ schválila využití prostředků na estetizaci k pořízení sportovních prvků od dodavatelské firmy Hřiště v cajku
s.r.o. dle přiložené cenové nabídky. Termín realizace do konce roku 2022, umístění prvků v ul. U Cukrovaru dle
návrhu dodavatele respektujícího ochranná pásma inženýrských sítí a jednotlivých prvků.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost o prodej pozemku - č.j. SMOL/203745/2022/OI/IP/Mik
Komise souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 1869/3 za podmínky zřízení služebnosti a provozování chodníku
pro veřejnost.

06.2 Souhlas KMČ se záměrem stavebníka - STAVEBNÍ ÚPRAVY - PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU
č.p. 403/33
Na základě žádosti od Jindřišky Schmidtové, aut. stavební technik zmocněné k vyřízení stavebního povolení k
záměru STAVEBNI UPRAVY - PRISTAVBA RODINNEHO DOMU c.p. 403/33 na pozemku parc. c. 738 v kat.u.
Holice u Olomouce [641227], KMČ projednala předložené podklady a došla k závěru, že nema namitek k
realizaci zameru stavebnika za podminky, ze ziska kladne vyjadreni i od majitelu nemovitosti na pozemcich 740
a 736.

06.3 Obnova dětských hřišť v roce 2023
KMČ doporučuje realizaci varianty C předloženého návrhu.
 

07 Nové požadavky

1 Dětské hřiště v areálu 1. HFK Olomouc

Na základě informace o prodeji hracích prvků na tomto hřišti z majetku města, žádáme o sdělení v jakém režimu
bude toto hřiště dál provozováno. Podle umístěného provozního řádu na hřišti je vlastníkem stále město a
provozovatelem TSMO. Kdo je zodpovědný za údržbu hřiště a případně za zranění dětí? 
Aktuálně jsou dětské prvky již opraveny, ovšem navazují na restaurační zahrádku v těsné blízkosti dopadových
ploch. V minulosti KMČ obdržela několik stížností na nevyhovující stav tohoto hřiště a odhozené nedopalky
cigaret u hracích prvků.

08 Obecné informace

08.1 10. ročník netradiční soutěže dobrovolných hasičů Holické kombajn

Dne 10.9.2022 proběhne jubilejní ročník soutěže sborů dobrovolných hasičů ze širokého okolí v areálu za
mateřskou školkou v Olomouci - Holice. Program bude zahájen ve 12:00 soutěží mužů a od 13:00 bude
doprovázen soutěžemi pro děti. Vyhodnocení soutěží je naplánováno na 16:00.



08.2 Podzimní burza Rodinného centra Heřmánek

Dne 17.9.2022 v době od 8:30 do 11:00 v prostorách suterénu mateřské školky v Holici proběhne podzimní
burza.
Přihlášení zájemců o prodej je prostřednictvím přihlašovacího formuláře do pátku 9.9.2022. Odkaz bude
dostupný na www.rc-hermanek.cz.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 09. 12. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
František Ryšánek

Zapsal/a:
František Ryšánek

Ověřil/a:
Bc. František Šváb


