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Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice 

ze dne 3.dubna 2019 

Schůze KMČ proběhla dne 3.4.2019 od 18:00 hodin v prostorách detašovaného pracoviště 
MMOL, Náves Svobody 41, Olomouc – Holice 
 
Přítomni: František Ryšánek, Yvona Kubjátová, Pavel Hanák, Tomáš Fojtík, David Kapsia, Jiří 
Koch, Stanislav Kovář, Martin Kučera, Josef Suchánek, Věra Zapletalová 
 
Nepřítomni: Vasyl Fales,  
 
Hosté (bez titl.): Helena Jílková, Iva Kalodová a Jindřich Smička , zástupci Spolku pro Holický 
les, zástupce MP: pan Štěpánek 
 
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání 
 
 

Podněty od hostů: 
- Helena Jílková:   dotaz na realizaci Východní tangenty, kdy ul. U Hřiště bude pouze cca 240 

metrů od budoucí komunikace a dotaz na zhotovení chodníku v délce cca 10 metrů  u domu U 
Hřiště 18. 
Za KMČ pan Kovář – právě probíhá 2. kolo připomínek k EIA, připomínky je možné zaslat do 
18.4.2019 (prodloužený termín), dokumentace je dostupná v Informačním systému EIA na 
internetových stránkách CENIA (www.cenia.cz/eia), kód záměru OV8226. V rámci MMOL 
byla sestavena pracovní skupina (členem je i zástupce KMČ 04).  
KMČ se chodníky intenzívně zabývá, nový chodník v současné době není možné  řešit 
z prostředků na opravy. 

- Iva Kalodová – Jindřich Smička: prezentace o historii projektu sportovně rekreační zóny Holický 
les a jeho dalších etapách jako součásti protipovodňových opatření. 

 

Městská policie:  
Pan Štěpánek: informace o zahájeném řízení k odstavenému vozidlu v ulici Na Krejnici, které 
bylo označeno jako vrak. 
KMČ bez nových požadavků. 
 

Požadavky KMČ na opravy komunikací na r. 2019: 
Komise obdržela orientační cenové nabídky na realizaci oprav vybraných komunikací: 

1. Lokalita ul. Sladkovského – chodník od bývalých uhelných skladů po ul. U Solných mlýnů 
a. úsek č. 1 – předlažba 40x40 tl. 6 cm, 158,5m2    366.665,- Kč 
b. úsek č. 2 - předlažba 40x40 tl. 6 cm, 26,6m2    73.803,- Kč 
c. úsek č. 3 – předlažba 40x40 tl. 6 cm, 37,5m2.   136.579,- Kč 

2. Lokalita U Solných mlýnů – chodník 
a. úsek č. 6 až 24 – předlažba 50x50 tl. 6 cm, 200,5m2.   344.147,- Kč 
b. úsek k č. 34 – předlažba 50x59 tl. 6 cm, 88,5m2.      152.510,- Kč 

3. Lokalita ul. Hamerská od BUS po č. 40 
Předlažba 40x40 tl. 6 cm, 366,5m2             572.396,- Kč 
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4. Lokalita ul. Keplerova oprava přístupu na hřbitov 
Oprava živičného povrchu 129m2.       167.686,- Kč 

5. Lokalita U Solných mlýnů – oprava překopů (5 ks) 
Oprava živičného povrchu 60m2    78.359,- Kč 
 

Požadavky bez ocenění: 
- ul. Krokova – položení 16m obrubníku – jedná se o investici do nové výstavby 
- ul. Staškova – dodělat cca 1m dlažby chodníku – bude provedeno jako běžná údržba 
- ul. Na Krejnici x Staškova – propadlý kanál v křižovatce – bude provedeno jako běžná 

údržba 
 

Komise na květnové schůzi rozhodne o realizaci vybraných akcí v rámci rozpočtu 300.000,- na 
opravy komunikací. 
 
 

Sdělení MMOL k předchozím požadavkům komise: 
Požadavky na ořez dřevin 

- U Cukrovaru, č.or. 30 až 32 – provedení zimního ořezu dřevin.  
(za domem) - keř zlatého deště bude zmlazen průklestem po odkvětu; keře šeříků  (5ks) 
budou zmlazeny v zimním období 2019/2020. 
Ořezy provedou pracovníci TSMO a.s., střediska zeleně. 

- požadavky ze dne 14.02.2019 a dne 30.03.2019, po provedení šetření na místě samém 
dne 26.03.2019 a následně 02.04.2019, sdělujeme následující: 

o v období vegetace 2019 provedou pracovnící  střediska zeleně TSMO 
a.s. zdravotní ořezy stromů jak před tak i za domy č.o. 44 a 32 na ulici U 
cukrovaru  

o v zimním období 2019/20 provedou pracovníci střediska zeleně TSMO a.s. 
odstranění náletových dřevin nacházejících se na pozemku parc.č. 1932 v .ú. 
Holice tj. podél žel. tratě na ulici U cukrovaru  

o odstranění černé skládky bylo již provedeno odd.odpadového hospodářství 
OMZOH MMOl  

o náletové dřeviny bránící v úklidu břehu na ulici Keplerova provedete na vlastní 
náklady a klestí ponecháte na místě přístupném pro multikáru ( tyto práce v 
současné době, kdy vrcholí zimní ořezy a kácení dřevin, nelze provést pracovníky 
střediska zeleně z důvodu nedostatku kapacit).  

 
Požadavky v rámci estetizace: 

- Nákup a rozmístění košů na psí exkrementy 
MMOL: Není potřeba. Instalace = cca 5000,- Kč/ks. Provozní náklady = cca 30,- 
Kč/výsyp. KMČ musí upřesnit počet a umístění nových košů. 

- Nasvícení nového památníku (předpokládaná cena cca 15. tis. Kč) Náves Svobody 
MMOL: 54 450,00 Kč, umístění: zemního svítidla, kabelové smyčky, lze realizovat 
v letošním roce. 

- Osázení okolí nového památníku ozdobnými keři a celkové upravení prostoru  
MMOL: již v řešení, šetření na místě, záda památníku budou osazena záhonem se  
Syringa palibin, boky až k chodníku 2 záhony skalníku. 

- Oprava autobusové zastávky U Mlýna směrem do města 
MMOL: Náves Svobody – záchovná údržba - oprava autobusové zastávky. Provedena 
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prohlídka místa, TSMO zašle nacenění požadované opravy, následně možno v tomto 
roce realizovat. Za KMČ je třeba upřesnit požadovanou podobu stěn – povrchovou 
úpravu. 
 
 

Došlá pošta: 
- Návrh prázdninového autobusového provozu MHD od MMOL: KMČ požaduje úpravy 

návrhů jízdních řádů autobusových linek č. 12 a 19 pro období letních prázdnin. Viz 
příloha zápisu. 

- Žádost S-SMOL/133549/2017/OMAJ/Tom odboru majetkoprávního MMOL o sdělení 
stanoviska k pachtu nemovité věci – pozemku parc. č. 927/1 v k.ú. Holice u Olomouce. 
KMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o pachtu s uživateli pozemku. 

- Žádost S-SMOL/056565/2019/OMAJ/Bel odboru majetkoprávního MMOL o sdělení 
stanoviska k prodeji nemovité věci - pozemku parc. č. 1114 v k.ú. Holice u Olomouce. 
KMČ souhlasí s prodejem uvedeného pozemku žadatelům. 

- Žádost S-SMOL/133796/2017/OMAJ/Tom a S-SMOL/133885/2017/OMAJ/Tom o 
sdělení stanoviska k možnému prodeji, případně nájmu jednotlivých částí nemovité věci 
– pozemek parc. č. 896/4 v k.ú. Holice u Olomouce. 
KMČ souhlasí s případným prodejem jednotlivých částí pozemku do vlastnictví majitelů 
pozemků 896/1, 896/3 a 894/1. 

- Žádost odd. městské zeleně OMZOH MMOl o stanovisko k umístění předzahrádky na 
zeleni před domem č.o. 45 na ulici Keplerova.  
KMČ souhlasí s umístěním předzahrádky na dobu určitou, do 30.9.2019. 
 

 
 

Další jednání komise se uskuteční dne 2.5.2019 v prostorách komunitního centra 
Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41. Zapsala Yvona Kubjátová, členka KMČ a 
schválil František Ryšánek, předseda komise. 


