
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4
Holice

Č. 2 / 2023 01. 02. 2023 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: František Ryšánek, Ing. Martin Kučera, Ing. Tomáš Fojtík, David Kapsia, Ing. Stanislav
Kovář, Bc. František Šváb, Ing. Jiří Koch, Ing. Jaroslav Štůla, Beáta Kalinová

Omluveni: Bc. Miloslav Šmída

Hosté: Zástupce MPO

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze

Usnesení:
1) Aktualizace vyhlášky o používání zábavné techniky na území města /  2) Sestavení návrhu čerpání
prostředků komise v roce 2023 / 3) Investiční návrhy komise / 4) Opravy komunikací / 5) Informace předsedy
komise / 6) Požadavky na městskou policii / 7) Žádost SDH o příspěvek na činnost.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Usnesení:
Projednání aktuální situace ohledně odstavených vozidel - autovraků na území Holice.

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0

3 Vystoupení hostů

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Doplnění výstražného dopravního značení - Předáno
Starší požadavky
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
Zápis č. 11/2022 ze dne 07. 12. 2022: Údržba zeleně - ořez stromů - V realizaci
Zápis č. 11/2022 ze dne 07. 12. 2022: Záchovná údržba mobiliáře v Holickém lese - V realizaci
Zápis č. 11/2022 ze dne 07. 12. 2022: Úprava parkoviště v ulici Krokova - dokončení vyznačení - Předáno

5 Projednávané záležitosti

5.1 Aktualizace vyhlášky o používání zábavné pyrotechniky
Komise projednala žádost Odboru kultury a cestovního ruchu MmOl o vyjádření KMČ, zda komise požaduje
rozšíření vyhlášky o zákazu používání zábavné pyrotechniky na území Holice. Historicky komise neřešila
problém v souvislosti s použiváním zábavné pyrotechniky mimo poslední a první den v roce. Ojedinělé případy v
průběhu roku souvisejí zpravidla s rodinnou oslavou a mají krátkodobý charakter. Komise nepožaduje rozšíření
zákazu na území Holice, ovšem pokud dojde k rozšíření na základě většinového názoru na celé území města
(jsme za jednotný přístup), bude to komise akceptovat.



5.2 Přehled čerpání finančních prostředků komise v roce 2023
Tzv z provozních prostředků komise ve výši 150tis. Kč na rok 2023 komise schválila plán čerpání:- Holické
noviny (tisk, redakční práce) 58tis. Kč dle předpokladu- Vánoční osvětlení návsi (pronájem, montáž prvků)
27,1tis.- Květiny na oslavy státních svátků. 3tis. Kč- Příspěvek na činnost SDH ( úklid Holice, vybavení oddílu
mladých hasičů, společenské akce, příspěvek na soutěž Holické kombajn)  20tis. Kč- Příspěvek Bílý Jeřáb  5tis.
Kč.- Příspěvek na činnost výtvarného kroužku v rámci školy a okrasnou výsadbu ve škole 20tis. Kč- Příspěvek
na setkání holických jubilantů 8tis. Kč- Úhrada nákladů v souvislosti s jednáním komise v prostorách
komunitního centra Heřmánek ve výši 5tis. Kč.Nerozdělené prostředky tvoří rezervu.

5.3 Opravy komunikací a čerpání prostředků estetizace
KMČ rozhodla o využití prostředků takto:
Opravy komunikací - limit 150tis. Kč na rok- opravy komunikací dle jejich významu v rámci Holice, závažnosti
poškození a cenové nabídky TSMO. Dle současných cenových podmínek se jedná o opravy malého charakteru
max v řádu nižších desítek metrů čtverečných. Např oprava chodníku u zastávek MHD: "na konečné", U Mlýna.
EstetizaceProstředky ve výši 300tis. Kč plánuje komise využít jako spolufinancování 1. etapy opravy vozovky v
ulici U Pekárny a Hollarova, kde je havarijní situace. Po vyhodnocení cenových nabídek bude komise jednat s
odd. údržby komunikací o provedení opravy.

5.4 Projektové investiční náměty
Komise podala tyto projektové návrhy (na přípravu investičních akcí v Holici):
- E. Destinové a U Hřiště - zpracování projektové dokumentaceRekonstrukce komunikace od napojení na ul.
Přerovská, včetně parkoviště (vozovka+chodníky) směrem do ul. U Hřiště, úsek ve výrazně zhoršeném stavu
včetně podkladových vrstev. Prováděné opravy jsou krátkodobé, neekonomické. Součástí akce je rekonstrukce
kanalizace.
- Hollarova, Zahradní a U Pekárny - zpracování projektové dokumentaceRekonstrukce komunikace
(vozovka+chodníky), inženýrské sítě a VO, ulice Hollarova a část U Pekárny má nezpevněný šotolinový povrch,
chybí kanalizace, vodovod. Ulice Zahradní zhoršený technický stav, není kanalizace, rekonstrukce VO. Úpravy
inženýrských sítí a komunikací pro připojení navazujících lokalit řešených US Rolsberk a US 117 Holice -
Pavelkova. 
Komise dále podpoří námět vedení holické školy o doplnění záměru na provedení energetických opatření o
rozšíření kapacity školy, vybudování půdní vestavby, případně nového pavilonu pro zlepšení podmínek při
stravování žáků a vybudování odborných učeben.

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

6.1 S-SMOL/210560/2022/OMAJ/Kor - Žádost o sdělení stanoviska k nabídce převodu nemovité
věci z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ČR -
ÚZSVM) do vlastnictví statutárního města Olomouce.
Komise souhlasí s navrhovaným převodem pozemku parc. c. 1520 ostatni plocha o vymere 1 320 m2 v k. u.
Holice u Olomouce, obec Olomouc do vlastnictví města.

7 Nové požadavky

8 Obecné informace

8.1 Pracovní setkání předsedů komisí se zástupci odborů MmOl
Dne 20.2.2023 proběhne pracovní setkání předsedů komisí se zástupci odborů MmOl k projednání otázek v
souvislosti s realizací záměrů komisí, přípravě plánů a čerpání prostředků na estetizaci.

8.2 Žádost o zlepšení situace v ul. Hollarova a U Pekárny
Dne 9.1.2023 obdržela komise opakovanou žádost od občanů z uvedených ulic, kde žádají o vybudování
asfaltové komunikace části ulice U Pekárny a Hollarova. Každoroční opravy - vyrovnávání recyklátem znamenají
jen krátkodobé zlepšení situace za cenu zvýšené prašnosti v období sucha.
Předseda komise projednal situaci se zástupci odd. majetkové správy a údržby komunikací. Po vyhodnocení
cenových nabídek na provedení opravy technologií penetrovaného štěrku bude rozhodnuto o dalším postupu.
Vzhledem k výši prostředků, které má komise k dispozici, bude oprava provedena ve dvou etapách. Tyto ulice
jsou přístupovou komunikací pro připojení navazujících lokalit řešených US Rolsberk a US 117 Holice -
Pavelkova.
Komise současně předložila projektový námět na pořízení projektové dokumentace k vybudování finální
asfaltové vozovky, včetně chodníků a inženýrských sítí. Vybudování nových komunikací je v souladu s územním
plánem města.

8.3 Žádost SDH o podpoření činnosti mladých hasičů a spoluúčast komise při organizování
kulturních akcí.



Komise se rozhodla vyhovět žádosti SDH o finanční příspěvek na kulturni akce a materialove vybaveni pro
potreby nove vytvoreneho detskeho druzstva.

8.4 Doplnění sáčků k odpadkovým košům
Komise předala TSMO požadavek občanů na doplnění sáčku k odpadkovým košům na psí exkrementy.

8.5 Předávání příspěvků do hlášení místního rozhlasu v Holici
V souvislosti s oznámením paní Mgr. Jarmily Horské o ukončení její dlouhodobé obecněprospěšné práce
v Holici, sděluje komise občanům, že své příspěvky do hlášení místního rozhlasu mohou předat v dostatečném
předstihu v úředních hodinách na detašovaném pracovišti magistrátu v Holici. Mimo úřední hodiny mohou
 občané kdykoliv kontaktovat přímo předsedu komise, pana Františka Ryšánka na telefonu 603 450 171 nebo
emailové adrese info@naseholice.cz.
Paní Mgr. Jarmile Horské patří velké poděkování za její dlouholetou práci ve prospěch holických občanů.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 2 / 2023

Datum schválení zápisu: 20. 02. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
František Ryšánek

Zapsal/a:
František Ryšánek

Ověřil/a:
Ing. Martin Kučera


