
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4
Holice

Č. 9 / 2022 14. 09. 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: Zástupci MP, Jindřich Smička jako zástupce obyvatel ulice Partyzánská společně s

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
- Oprava vozovky v ulici Partyzánská - seznámení s návrhy úpravy / - Opakovaný podnět od občanů k
retardérům v ul. U Hřiště / - Konference k rodinné politice SMOl. / - Sestavení zápisů z jednání KMČ / - Různé

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Dětské hřiště v areálu 1. HFK Olomouc - Před uzavřením
Starší požadavky
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
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: Přechod pro chodce u hřbitova na ul. Keplerova - Předáno
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: Kontrolní činnost městské policie - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Oprava vozovky v ul. Partyzánská

Na základě pozvání od předsedy komise se dostavila k projednání návrhů opravy vozovky v ulici Partyzánská
víc jak desítka občanů zastoupená svým zástupcem Jindřichem Smičkou. Pozvánka předsedy KMČ byla
adresována do každého domu v této ulici a obsahovala odkaz na webové stránky naseholice.cz, kde jsou volně
dostupné materiály k připravované opravě vozovky.
Na úvod jednání předseda KMČ seznámil všechny přítomné krátce se závěry pracovního jednání ze dne
12.7.2022, se současnými variantami úpravy vozovky a základními legislativními požadavky, tj. pravidla



silničního provozu o zachování minimální šíře jízdního prhu pro každý směr při stání vozidel.  Na závěr byla
zmíněna existence materiálu o hospodaření se srážkovými vodami definující stavební standardy k integraci
modrozelené infrastruktury v rámci města Olomouc, jako zdůvodnění povrchové úpravy parkovacího pruhu.
 
Předseda KMČ informoval všechny účastníky o současném pozastavení kompletace dokumentace pro zahájení
stavebního řízení ze strany MMOl. Důvodem je očekávané odmítnutí navrhovaného řešení úpravy vozovky
v průběhu stavebního řízení ze strany obyvatel, tedy vlastníků nemovitostí v této ulici, jako dotčených osob.
Splnění hlavního požadavku obyvatel (parkování po obou stranách ulice) při šířce vozovky 7,5 metru a dodržení
pravidel silničního provozu je možné pouze po zjednosměrnění ulice v úseku od křižovatky ulic Partyzánská a
Ječmínkova směrem k Americe.  Zejména při zohlednění budoucího vývoje celé lokality /pokračující výstavby
RD vedle ulice Americká/ bude žádoucí pro eliminování růstu provozu v této ulici i vybudování nové komunikace
spojující ulici Partyzánská s ulicí Stará Přerovská. Tento nový úsek není předmětem připravované opravy
současné vozovky, tzn není zpracována projektová dokumentace.
 
Ze strany obyvatel byly vzneseny tyto připomínky:

Vzhledem k místnímu významu této komunikace, kdy se jedná prakticky o slepou ulici, požadují obyvatelé
provedení opravy podobně jako v ostatních ulicích, tzn bez vyznačeného parkovacího pruhu a vyznačených
parkovacích míst pro invalidy. Jako zpomalující prvek provést pouze navrhovanou zvýšenou dlažbu v křižovatce
Partyzánská - Ječmínkova, bez dalších prvků uprostřed ulice. Úsek od této křižovatky na konec ulice nepatří
mezi nejdelší ulice v Holici a nikde není zpomalovací práh.
Jako významný zpomalovací prvek v celé délce ulice je samotné zúžení jízdního pruhu pro oba směry do cca
3,5 metru vozovky.
V části zeleného pásu při hranici s pozemky par.č.: 499, 502, 503 a 505/6 vybudovat parkovací zálivy.
Zachování možnosti využít kolmého parkování v části u hranice s pozemky par.č.: 709 a 711, tzn položené
obrubníky po celé šířce domů.
Povrchová úprava vozovky - v celé šířce pouze živice, chodník na pravé straně dle návrhu.
Zjednosměrnění ulice provést až bude dobudována spojka na Starou Přerovskou s tím, že následně se vymezí
a vyznačí místa na stání, včetně míst pro postižené spoluobčany.

05.2 Opakované podněty od občanů k odstranění prahů v ul. U Hřiště.

KMČ podala požadavek na odbor dopravy k přehodnocení opodstatnění pro umístění retardéru a obdržela
vyjádření, že odbor dopravy a územního rozvoje za současné dopravní situace o demontáži montovaného prahu
neuvažuje.

05.3 Konference k rodinné politice SMOl

Předseda KMČ informoval členy o 8. rocniku konference k rodinne politice SMOl, letos na tema ,,Rodiny v
meznich situacich". Konference se uskutecni ve ctvrtek 20. rijna od 9:00 - 14:30 hod. ve velkem zasedacim sale
zastupitelstva mesta Olomouce na ul. Hynaisova 10. Po dobu trvani konference je zajisteno i hlidani deti. Na
konferenci je mozne se prihlasit na strankach rodinne politiky Olomouc mesto pro rodinu. Pozvánka s
programem konference bude vyvěšena na vývěskách KMČ a webu naseholice.cz.

05.4 Sestavování zápisů z jednání KMČ

Současná praxe v rámci holické KMČ je, že zápis sestaví po ukončení jednání předseda komise, který odešle
návrh zápisu k ověření jednomu ze členů komise. Po ověření zápisu předseda provede jeho potrzení a dojde k
uzavření zápisu. Tento postup byl zaveden společně s elektronickým systémem pro vedení agendy komisí.
Předchozí praxe schvalování návrhu zápisu všemi členy komise se ukázala jako nevhodná, jelikož na zaslaný
návrh zápisu většina členů vůbec nereagovala.
Předseda informoval členy o možnosti vytváření zápisu v elektronickém systému zvoleným zapisovatelem a
ověřovatelem zápisu z řad členů komise před zahájením každého jednání. Následně předseda komise
dokončený zápis potvrdí před jeho zveřejněním. Tímto způsobem bude zajištěna kontrola zápisu třemi členy
komise.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl



07 Nové požadavky

1 Dokončení opravy povrchu chodníku na hřbitov.

KMČ žádá o dokončení finální úpravy povrchu chodníku na hřbitov do konce měsíce října. V průběhu tohoto
roku nedošlo k dalšímu prorůstání vegetace a je možné opravu chodníku dokončit.

2 Oprava povrchu vozovky v ul. Hollarova a U Pekárny

KMČ na základě požadavků obyvatel uvedených ulic žádá o provedení zpevnění povrchu vozovky před zimním
obdobím - použití souvislé vrstvy štěrku nebo recyklátu.

3 Úprava zeleně před hřbitovem

KMČ žádá o provedení celkového prosvětlení zeleně v období vegetačního klidu na pozemku par.č: 783 v
katastru Holice u Olomouce. Navrhujeme  úplné odstranění keřů a stromů v těsné blízkosti vozovky, tak aby
došlo ke zvětšení rozhledové vzdálenosti z chodníku na hřbitov a z blízkého přechodu pro chodce až po zeď
hřbitova. Jedná se o výrazné zvýšení bezpečnosti pro chodce v tomto úseku. Na pozemku je několik vzrostlých
stromů a keřů, které znesnadňují sečení trávy.

08 Obecné informace

08.1 Výstava hub

Další ročník výstavky jedlých i jedovatých hub s možností odborné konzultace vlastních úlovků se bude konat v
Knihovně města Olomouce na pobočce v Holici, v úterý 11. a ve čtvrtek 13. října 2022, vždy od 14:00 do 17:30.

08.2 Dětské hřiště v areálu 1. HFK Olomouc

Dětské hřiště v Olomouci Holici, umístěné ve sportovním areálu 1.HFK Olomouc, je stále v majetku SmOl a
údržbu a opravy zajišťuje, prostřednictvím TSMO, a.s., odbor cestovního ruchu, kultury a sportu. Hřiště zde bylo
historicky zbudováno na základě přání místní KMČ a se souhlasem 1. HFK. Hřiště je měsíčně revidováno
pracovníkem TSMO a v případě výskytu závad jsou tyto odstraněny. Za pořádek v areálu odpovídá 1.HFK
Olomouc. Jelikož se však jeví, že předmětné dětské herní prvky jsou umístěny nevhodně, žádáme tímto o
souhlas KMČ, že po dovršení životnosti prvků, budou tyto z dané lokality odstraněny. Jejich přemístění je (
vzhledem k náročnosti technické a tím i finanční) bezpředmětné.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 9 / 2022

Datum schválení zápisu: 04. 10. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
František Ryšánek

Zapsal/a:
František Ryšánek

Ověřil/a:
Ing. Martin Kučera


