
Dětské hřiště v jižní části městské části Holice 

Dne 7. října 2015 se jednání komise městské části zúčastnil zástupce rodičů dětí žádajících 

vybudování dětského hřiště v jižní části Holice. Pana Gužiaka jsem pečlivě poslouchal a 

v širším kontextu se následně snažil vysvětlit souvislosti a navrhnout další možný postup. 

Nebylo řečeno, že s vybudováním hřiště nesouhlasím. Bylo pouze nastíněno, že se na Holici 

chci dívat jako na celek a konstatoval jsem, na jak dlouhou cestu se vydáváme, než dojdeme 

k cíli, jelikož komise městské části je ze svého titulu pouze poradním a iniciativním orgánem 

RMO. Přesto se budu snažit, aby se nám to podařilo co nejdříve. 

Dne 11. října 2015 jsem obdržel návrh žádosti o vybudování dětského hřiště zpracovaný 

členkou komise městské části s tím, že uvedenou žádost mám pouze podepsat. Jelikož jsem 

se s obsahem a zněním neztotožňoval a tudíž se pod toto znění nemohl podepsat (na tomto 

svém rozhodnutí ani dnes neshledávám nic špatného), sdělil jsem, že žádost přepracuji do 

pro mne přijatelného znění. Takto se stalo téhož dne, vlastní rozpracované znění jsem 

doplnil, upravil a následně 12. října 2015 byla žádost předána člence komise městské části 

k doručení na sekretariát primátora Statutárního města Olomouce. K tomuto předání, jak 

jsem byl informován, došlo dne 13. října 2015. S ohledem na zákonnou lhůtu k vyřízení, 

která ještě neuplynula, očekáváme v nejbližších dnech vyjádření. 

Není tedy pravdou, že se jakožto předseda komise městské části distancuji od tohoto 

požadavku a záměru, nebo že s ním dokonce nesouhlasím. Každý takto prospěšný záměr 

slušných lidí plně podporuji a jsem jeho zastáncem. Nejsem však pouze přesvědčen o 

nutnosti využití a podání petice prostřednictvím komise městské části v této fázi žádosti.  

Využití petice neznamená, že hřiště bude realizováno. Petice je pouze jedním z nástrojů pro 

formulování určité žádosti. Jakožto předseda KMČ Holice jsem přesvědčen, že v současném 

novém složení komise a s většinovou podporou lidí dobré vůle dokážeme žádost formulovat, 

předat k vyřízení a dosáhnout odpovědi v zákonem stanovené lhůtě za využití standardních 

postupů. Správnost takového postupu potvrzují i jiné řešené žádosti. K využití možnosti 

petice v současné době proto dle mého názoru není důvod. Chápu však přesvědčení lidí, 

kteří v petici vidí jedinou možnost, jak dosáhnout vyslyšení vzhledem k tomu, že jejich snaha 

byla několik let komisí městské části nevyslyšena. 

Jednání o této žádosti je vedeno s radním, panem RNDr. Jakubcem, který je pověřen panem 

primátorem. V minulém týdnu jsme spolu hovořili telefonicky, v tomto týdnu proběhne osobní 

jednání na radnici. O průběhu jednání je přímo informován zástupce rodičů dětí pan Gužiak 

s nímž je následně koordinován další postup. 

Věřím, že výše uvedené pomůže vysvětlit celou situaci a zabrání dalším nejasnostem v této 

záležitosti. Žádost, kterou jsem sepsal a předal k předání na kancelář primátora přikládám 

v příloze. 

 

František Šváb, předseda KMČ 

v Holici dne 9.listopadu 2015 

  



doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 

primátor statutárního města Olomouce 

 

 

                                                                                          v Olomouci – Holici dne 8. října 2015 

 

 

Vážený pane primátore, 

 

       dovolte nám, obrátit se na Vás v níže uvedené záležitosti, týkající se žádosti obyvatel 

městské části Holice o vybudování dětského hřiště. 

 

Komise městské části plně podporuje snahu obyvatel o vybudování dětského hřiště v městské 

části Holice na  pozemcích parc. č. 508/1, 509 a 514, vše v k. ú. Holice u Olomouce, které 

jsou ve vlastnictví Statutárního města Olomouce. 

 

Pro bližší upřesnění sdělujeme, že se jedná se o jižní část Holice, kde se v současné době 

rozrůstá výstavba rodinných domů v ulicích Na Zábraní, Ječmínkova a Partyzánská. 

V přilehlých bytových panelových domech původem z roku 1969 dochází postupně ke 

generační výměně obyvatel, přibývá mladých rodin s dětmi. Orientačním sčítáním dětí  

provedeným v průběhu letošního roku bylo zjištěno, že v ulicích Ječmínkova, Na Zábraní, Na 

Dílkách, Partyzánská, Slunečná a Keplerova bydlí nyní více jak 80 dětí ve věku do 10 let. 

Zástupci rodičů těchto dětí přinesli na naši schůzi KMČ, konanou dne 7. 10. 2015 petici se 

150 podpisy rodičů s požadavkem na vybudování dětského hřiště v této lokalitě. Tato petice a 

orientační seznam dětí ve věku do 10 let může být následně na Vaše vyžádání předložena. 

 

KMČ č. 4 Holice přislíbila těmto zástupcům rodičů dětí podporu jejich žádosti. Důvodem naší 

podpory je odůvodnění spočívající v tom, že uvedená část Holice se nachází za velmi 

frekventovanou krajskou komunikací v ulici Keplerova na okraji městské části a v rámci níž 

se žádné dětské hřiště nenachází. 

 

Za Vaše vyjádření k této záležitosti předem děkujeme. 

 

S úctou  

Bc. František Šváb, předseda KMČ 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Katastrální mapa 


