
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4
Holice

Č. 10 / 2022 05. 10. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

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

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
- Přechod pro chodce na ul. Keplerova, u hřbitova/ - Úprava zeleně před hřbitovem/ - Oprava vozovky v ul.
Hollarova a u. Pekárny/ - Dopravní problémy u hřiště HFK

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

Dokončení opravy povrchu chodníku na hřbitov. - Oprava dokončena - Uzavřeno
Oprava povrchu vozovky v ul. Hollarova a U Pekárny - V plánu oprav TSMO - Uzavřeno
Úprava zeleně před hřbitovem - V realizaci

Starší požadavky

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 - Instalace provedena - Uzavřeno
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: Přechod pro chodce u hřbitova na ul. Keplerova - Před uzavřením, čeká se
na realizaci.
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: Kontrolní činnost městské policie - Uzavřeno
Zápis č. 8/2022 ze dne 31. 08. 2022: Dětské hřiště v areálu 1. HFK Olomouc - Uzavřeno

05 Projednávané záležitosti

05.1 Přechod pro chodce u hřbitova na ul. Keplerova

KMČ uvítala vyjádření vedoucího pracovníka oddělení dopravního inženýrství a MHD Ing. Lukáše Klevara o
projednání požadavku KMČ na zvýšení bezpečnosti tohoto přechodu  na komisi dopravy za ucasti zastupce
DI-PCR a SSOK, kde bylo dohodnuto, ze na vozovku bude umisten v obou smerech symbol A11 - Přechod pro
chodce.



05.2 Úprava zeleně před hřbitovem

KMČ obdržela vyjádření od vedoucí pracovnice oddělení městské zeleně Ing. Jitky Štěpánkové k požadavku
KMČ na celkového prosvětlení zeleně před hřbitovem v období vegetačního klidu. KMČ navrhuje 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.
 Požadavek KMČ byl předáván k vyřízení Bc. Lakomé, do jejíhož správního celku k.ú. Holice u Olomouce patří.
Dále bylo komise informována, že Hřbitovy m. Ol zpracovávají projekt úpravy parkovacích ploch a okolí hřbitova
v Holici, který by měl řešit i předmětnou lokalitu a vegetační plochy při ul. Stará Přerovská. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Namátková kontrola parkování v ul. U Hřiště

KMČ žádá MPO o zařazení lokality U Hřiště a Staškova do kontrolní činnosti hlídek MP. V souvislosti s konáním
sportovních akcí v areálu 1. HFK dochází často k nesprávnému parkování řidičů v prostoru křižovatky ulic
Staškova a U Hřiště, kdy řidiči parkují přímo v křižovatce. Jako dostačující je 1-2x za den v sobotu a v neděli,
případně i ve středu odpoledne.

2 Autobusové zastávky Hamerská

KMČ žádá o zajištění opravy povrchu vozovky v blízkosti betonových ploch, kde došlo tzv k vyjetí pruhů,
případně k celkovému poklesu asfaltového povrchu a vznikl tak výškový rozdíl mezi betonovou plochou a
vozovkou. Jedná se o zdroj hluku od kol projíždějících vozidel na relativně nedávno rekonstruované vozovce
(záruční doba). Současně upozorňujeme, že došlo k prasknutí jedné z betonových ploch. (pro Ing. Kuklu)

3 Oprava laviček na Návsi Svobody 2023

KMČ žádá o zařazení do plánu oprav TSMO na rok 2023 - výměna poškozených prvků laviček na Návsi
Svobody a provedení ochranného nátěru dřevěných prvků na všech lavičkách v této lokalitě.

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 10 / 2022

Datum schválení zápisu: 19. 10. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
František Ryšánek

Zapsal/a:
František Ryšánek

Ověřil/a:
Ing. Martin Kučera


