ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC - HOLICE
ze dne 5. prosince 2018
Schůze KMČ proběhla dne 5.12.2018 od 18.00 hod v prostorách Klubu pro seniory, Náves
Svobody 628/38, Olomouc - Holice.
Přítomni: František Ryšánek, Ing. Tomáš Fojtík, Mgr. Pavel Hanák, David Kapsia, Ing. Jiří Koch,
Ing. Stanislav Kovář, Mgr. Yvona Kubjátová, Ing. Josef Suchánek, Věra Zapletalová.
Nepřítomni: Mgr. Vasyl Fales, Hana Procházková
Hosté (bez titl.): Štěpánek (MP), J. Štůla, M. Štůla a Fr. Šváb
Program schůze: Členové KMČ byli před zahájením seznámeni s programem schůze a obdrželi
podklady k projednání.
Městská policie:
- KMČ žádá alespoň o nepravidelný dohled ve dnech školního vyučování při přecházení silnice v
ul. Přerovská a navazující průchod ul. Přemysla Oráče, dále přechody v ul. Keplerova, kde není
světelná signalizace.
- KMČ žádá o kontrolu parkování v ul. E. Destinové a ul. U Hřiště, zejména v části před
stavebninami PRO - DOMA. Parkující kamiony blokují průjezd ulicí v denních i nočních hodinách.
V těsné blízkosti je možnost parkovat na parkovišti před motorestem, dále u čerpací stanice MOL
ul. Týnecká.
Policie ČR:
- Prodloužit interval na světelné křižovatce ul. Přerovská a ul. Hamerská ve směru z ul. Hamerská
na ul, Přerovskou. Ve špičkách vznikají na ul. Hamerská kolony vozidel, zejména kamionů,
dochází k zablokování křižovatky ul. Hamerská - Jaselská - Staškova.
Sdělení MMOL k předchozím požadavkům.komise:
- KMČ žádá provedení plošného dopravního značení v jednosměrné komunikaci, která vede přes
most u mlýna – značení bylo projednáno v r. 2016 se zástupcem DI PČR, příčná čára souvislá a
dva pruhy se směrovými šipkami doprava a doleva, požadavek je uveden v zápise z 10.7.2017 –
opakovaně tímto zakázaným směrem jezdí auta. Dále navrhujeme v tomto prostoru umístit
kameru.
MMOL: Z důvodu velkého množství požadavků a omezeného personálního zajištění bude tento
požadavek zpracován, projednán a následně realizován na jaře 2019 (dle klimatických podmínek).
- KMČ na základě požadavku občanů žádá sdělení způsobu úpravy napojení stávajícího chodníku
na nový chodník v ul. Keplerova k přechodu u hřbitova tak, aby nedocházelo k chůzi blátem odbor životního prostředí, odd. péče o zeleň k níže uvedenému, po provedení šetření na místě
samém dne 08.11.2018, sděluje následující:
MMOL: V současné době nesouhlasíme s vybudováním provizorního chodníku.

- KMČ žádá o sdělení, zda bude prováděna zimní údržba nové lávky v ul. Keplerova a cyklostezky
přes Holický les.
MMOL: po ukončení převodu do majetkové správy OSMK a po jejím zařazení do kategorie MK
bude zařazena do plánu zimní údržby.

Došlá pošta:

- Sdělení od pana Jana Pospíšila ze dne 20.11.2018 o neúplné opravě závad na vozovce v ul.
Moravská a Revoluční, kde nedošlo k opravě všech vyznačených míst. - Bude zařazeno do
požadavků KMČ v rámci jarní údržby komunikací.

- Sdělení MMOL Odboru životního prostředí k Žádosti občanů bydlících na ulici U Potoka v místní
části Holice - komise bere na vědomí, materiál bude uložen na webu komise.

- Sdělení MMOL Odbor majetkoprávní k žádosti pana Antonína Kučerky o směnu pozemku v jeho
vlastnictví za pozemky ve vlastnictví města ze dne 9.4.2018. Žádosti nebude vyhověno, město
navrhuje pouze prodej části pozemků. - komise bere na vědomí.

- Žádost MMOL Odboru majetkoprávního o stanovisko komise k prodeji nemovitých věcí ve
vlastnictví města. Na základě žádosti společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o prodej pozemků parc.
č. 862 a parc. č. 863 - oba mají způsob využití jako zahrada, za účelem dostavby centra služeb
pro motoristy. - komise vydává k žádosti nesouhlasné stanovisko.

- Žádost MMOL Odboru majetkoprávního o stanovisko komise k prodeji nemovitých věcí ve
vlastnictví města. Na základě žádosti pana Michala Hermana o prodej pozemku par. č. 99/1 u
křižovatky ul. Přerovská a Brunclíkova (park) za účelem výstavby automatické mycí linky. komise vydává k žádosti nesouhlasné stanovisko.

- Žádost MMOL Odboru majetkoprávního o stanovisko komise k nájmu nemovitých věcí ve
vlastnictví města. Na základě žádosti paní Jitky Veselské o pronájem části pozemku na Návsi
Svobody o velikosti 5m2. - komise souhlasí se žádostí o pronájem části pozemku.

- Žádost občanů bydlících na ul. Krokova k úpravě vodorovného dopravního značení v této ulici. Aktuálně komise registruje více rozdílných požadavků na úpravu značení, komise bude iniciovat
jednání s občany v této ulici s cílem definování možné kompromisní varianty.

-

Sdělení ředitelky Knihovny města Olomouce paní RNDr. Lenky Pruckové k požadavku
čtenářů o prodloužení otevírací doby pobočky v Holici - odpověď paní ředitelky je uvedena
na webu.

Různé:

-

Termíny schůzí komise v roce 2019: 9.1. / 6.2. / 6.3. / 3.4. / 2.5. / 5.6. / 3.7. / 28.8. / 11.9. / 2.10.
/ 6.11. / 4.12. , vždy od 18.00 hod.

- Místem konání schůzí komise v roce 2019 bude detašované pracoviště MMOL na Návsi Svobody
41, naproti dveřím pošty.

- Hlášení místního rozhlasu bude nadále zajišťovat paní Mgr. Jarmila Horská.
- Organizaci setkání holických jubilantů budou ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti
zajišťovat paní Mgr. Jarmila Horská a pan Silvestr Tomášek.

- Komise se seznámila se stavem ulic Hanácká, Jaselská, E.Destinové, Na Krejnici, Staškova, U
Pekárny a Hollarova.

- Garantem za RMO pro KMČ 4 Olomouc - Holice je Mgr. Miloslav Žbánek, MPA
Požadavky komise na MMOL:

- Umístění dopravní značky zákaz stání s dodatkovou tabulkou “Max 15 minut” na Náves Svobody
ve směru od ul. Keplerova ke kostelu. Cílem je zajistit průjezdnost vozovky okolo mateřské
školky. Ve směru od kostela mohou vozidla trvale stát, opačným směrem jen na dobu nezbytně
nutnou (odvedení dětí do školky).

- Zařazení do plánu činnosti příslušných útvarů MMOL akcí na zlepšení stavu vozovek a chodníků
v ulicích Hanácká, Jaselská, E.Destinové, Na Krejnici, Staškova, U Pekárny a Hollarova.
Dokumentace o aktuálním stavu uvedených ulic uložen na naseholice.cz/jednání komise.

- Změnu způsobu využití dle Územního plánu u pozemku parc. Č. 99/1 ostatní plocha o výměře
2 463m2 v katastrálním území Holice u Olomouce na plochu pro veřejnou rekreaci. Jedná se
největší plochu se vzrostlou zelení mimo Náves Svobody na území Holice sloužící dlouhodobě
jako park.
Schůze byla ukončena ve 20.30 hod.
Příští schůze KMČ se koná dne 9. ledna 2019 od 18.00 hod v prostorách detašovaného
pracoviště MMOL na Návsi Svobody 41.
Zápis zapsal a schválil František Ryšánek, předseda komise místní části.

