
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4
Holice

Č. 1 / 2023 04. 01. 2023 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: František Ryšánek, Ing. Martin Kučera, Ing. Stanislav Kovář, Bc. František Šváb, Ing. Jiří
Koch

Hosté: Martin Cigánek

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
1) Rozpočet KMČ na rok 2023. 2) Žádost o vyjádření KMČ.  3) Rozhodnutí RMO.  4) Vyhláška o omezení
provozu vozidel do 12t.  5) Nominace nových členů komise jménem KMČ.  6) Požadavky KMČ.  7) Různé -
Hosté

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Usnesení:
Se zástupcem MPO projednáno následně mimo jednání komise. Předseda KMČ informoval o situaci na
křižovatce ulic Přerovská a Brunclíkova, kde jsou stále vypnuté semafory včetně přechodu pro chodce. KMČ
podala požadavek na jejich zprovoznění Technickým službám. Dalším bodem byl návrh KMČ na umístění
výstražného dopravního značení před opraveným mostem na ulici Přerovská, kde vznikl výrazný práh, který je
nebezpečný pro rychle jedoucí vozidla (sanitky).

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

03 Vystoupení hostů

03.1 Martin Cigánek

V souvislosti se zvyšujícím se počtem parkujících vozidel v ulici Na Zábraní, kde již nestačí kapacita
parkovacích zálivů a vozidla parkují po obou stranách vozovky, navrhuje komisi zvážení této situace a podání
návrhu na vyznačení jednosměrného provozu. Jedná se o část ulice Na Zábraní od křižovatky s ulicí Na Dílkách
po křižovatku s ulicí Ječmínkova.KMČ v minulosti tento návrh již předávala Odboru strategie a řízení, zatím bez
odezvy. Předseda zjistí výsledek posouzení tohoto návrhu.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Údržba zeleně - ořez stromů - V realizaci
Záchovná údržba mobiliáře v Holickém lese - Předáno
Úprava parkoviště v ulici Krokova - dokončení vyznačení - Předáno
Starší požadavky
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: Přechod pro chodce u hřbitova na ul. Keplerova - Před uzavřením
Zápis č. 7/2022 ze dne 13. 07. 2022: Kontrolní činnost městské policie - Vyřešené
Zápis č. 8/2022 ze dne 31. 08. 2022: Dětské hřiště v areálu 1. HFK Olomouc - Vyřešené



Zápis č. 9/2022 ze dne 14. 09. 2022: Dokončení opravy povrchu chodníku na hřbitov. - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 14. 09. 2022: Oprava povrchu vozovky v ul. Hollarova a U Pekárny - Vyřešené
Zápis č. 9/2022 ze dne 14. 09. 2022: Úprava zeleně před hřbitovem - V realizaci
Zápis č. 10/2022 ze dne 05. 10. 2022: Namátková kontrola parkování v ul. U Hřiště - Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 05. 10. 2022: Autobusové zastávky Hamerská - Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 05. 10. 2022: Oprava laviček na Návsi Svobody 2023 - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

05.1 Rozpočet KMČ na rok 2023

Rozpočet pro komisi městské části je následující:
- provozní oblast (nákupy služeb, opravy) 150 000 Kč- estetizace 300 000 Kč- opravy komunikací 150 000 Kč.
Předseda komise informoval členy o čerpání rozpočtu v předchozím období a požádal je o připravení návrhů pro
čerpání v tomto roce.

05.2 Rozhodnutí Rady města Olomouce

Rada města Olomouce na své schůzi konané dne 6. 12. 2022 vyhověla žádosti o výpůjčku pozemků parc. č.
862 zahrada o výměře 2 111 m2 a parc. č. 863 zahrada o výměře 1 291 m2, oba v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olomouc - Holice.
Účel: užívání pozemků pro výcvik hasičů
Doba výpůjčky: neurčitá s tříměsíční výpovědní dobou
Vypůjčitel bere na vědomí, že se na předmětu výpůjčky nachází betonová skruž, která není ve vlastnictví
půjčitele, podzemní kabelové vedení VN a NN ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
K budování dočasných staveb na předmětu výpůjčky je vypůjčitel oprávněn výlučně po předchozím písemném
souhlasu půjčitele a za podmínek stanovených příslušným stavebním úřadem.

05.3 Veřejná vyhláška o úpravě provozu na komunikacích

Předseda KMČ informoval o vydání veřejné vyhlášky MMOl, která stanovi prechodnou upravu provozu na
pozemnich komunikacich.Misto upravy: na sil. II/570 ul. Sturova, Jilemnickeho, Zolova, Jizni, Slavoninska a
Keplerova, sil. II/435 Dolni Novosadska, Rooseveltova, sil. III/03551 ul. Holicka, Sladkovskeho, Brunclikova, sil.
III/4436 ul. Hamerska, sil. III/5709 a III/5704 v obci Bystrocice a MK v ul. Premysla Orace, Stara Prerovska,
Schweitzerova a Sladkovskeho v OlomouciDuvod upravy: omezeni 12t - tranzitni nakladni doprava Polkovice -
Tovacov - Charvaty - OlomoucDoba trvani upravy: 10.12.2022 - 01.06.2023

05.4 Nominace nových členů komise jménem KMČ

KMČ bude navrhovat tyto osoby k rozšíření počtu členů :

- Bc. Miloslav Šmída (zástupce 1.HFK Olomouc)
- Beata Kalinová (zástupce Rodinného centra Heřmánek)
 
Členové komise podpořili zájem největších spolků působích na území Holice o rozšíření spolupráce mezi komisí
městské části a spolkem. Tento návrh bude předložem k projednání Radě města Olomouce, která jmenuje členy
komisí. KMČ tak využila v plné míře možnosti na nominaci dvou členů svým jménem. Předseda komise sdělil
ostatní zájemcům o práci v komisi, že v souladu s dosavadní praxí mají možnost se aktivně zapojit do jednání
komise jako hosté s uvedením v zápise z jednání a tím se podílet na její činnosti.
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 S-SMOL/243273/2022/OMAJ/Lex
KMČ zaujala negativní stanovisko k žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 458 o výměře 55m2 za účelem
příjezdu k rodinnému domu a nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
Odůvodnění:Žadatelé již nyní využívají neoprávněně výrazně větší část pozemku parc. č. 458 ve vlastnictví
SMOl, kterou bez souhlasu vlastníka zpevnili štěrkem.Dle předložené výkresové dokumentace na pozemku
parc.č.: 453 ve vlastnictnictví žadatele neodpovídá vyznačená parkovací plocha o výměře cca 130,3m2
skutečnosti. Současný stav je, že žadatelé využívají tento vlastní pozemek v celé výměře 320m2 na parkoviště



nákladních vozidel, včetně souprav nad 6t, které mají zakázaný vjezd do této části obce dopravním značením.
Současné využivání pozemku parc č.: 453 jako parkoviště se zpevněným povrchem je v rozporu se způsobem
využití pozemku - zahrady, chráněného jako zemědělský půdní fond.
KMČ žádá o uvedení do původního stavu žadatelem, tzn obnovení zeleného povrchu neoprávněně využívané
části pozemku parc. č.: 458 ve vlastnictví SMOl.

07 Nové požadavky

1 Doplnění výstražného dopravního značení

KMČ upozorňuje na situaci v místě nedávno opraveného mostu na ulice Přerovská, kde vznikla výrazná
nerovnost v podobě zpomalovacího prahu. Místo není nijak označeno, v případě rychle projíždějících vozidel je
najetí na tento práh nebezpečné. Navrhuje iniciovat umístění výstražného dopravního značení v obou směrech,
tak aby bylo viditelné pro vozidla ze všech jízdních pruhů v dostatečné vzdálenosti.

08 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 1 / 2023

Datum schválení zápisu: 16. 01. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
František Ryšánek

Zapsal/a:
František Ryšánek

Ověřil/a:
Ing. Martin Kučera


