
Holické
Vážené čtenářky a čtenáři,

jsem optimistou. Přestože jsme zahlceni informacemi o dyna
mickém rozvoji elektromobility, o připravovaných zákazech 
auto mobilů se spalovacím motorem, a přestože naší ulicí téměř 
každých deset minut pravidelně projíždí v těchto nočních hodi
nách mamutí traktor s obrovským vlekem plným nasekané ku
kuřice pro tzv. plechovou krávu. K dokonalosti chybí jen transpa
rent s nápisem „Ani jeden watt nazmar!“. Jsem stále optimistou, 
přestože se několikátým rokem opakuje období jednoho až tří 
týdnů, kdy noční ticho v Holici vystřídá dunění zemědělských po
vozů napěchovaných kukuřicí. Nechápu, proč se kukuřice nedá 
vozit ve dne, a vůbec proč se kukuřice z Velkého Týnce vozí skrz 
Holici. Je to podobné hučení, jako v minulosti od projíždějící ko
lony sovětské armády, jen s tím rozdílem, že armáda po sobě 
nenechávala ulice lemované nasekanou kukuřicí.

Jsem optimistou, protože letošní léto bylo pro Holici poměr
ně příznivé. Máme dokončenou opravu vozovky na návsi, včetně 
upravené křižovatky na ulici Keplerova, kde zmizela nebezpeč
ná kanalizační vpusť. Po několika letech připomínání od občanů 
došlo na propojení chodníku v ulici Keplerova s přechodem pro 
chodce. Zkrátka pracovníci odboru dopravy a územního rozvo
je magistrátu odvedli dobrou práci. Děkujeme. S komplikacemi 
probíhá oprava chodníku na hřbitov, kde je příroda silnější než 
pevnost nového povrchu chodníku, ale i tato akce bude podle 
ujištění dokončena během několika týdnů a na dušičky půjde
me bez obav po novém chodníku. Pod okny projel další traktor, 
a proto připomínám problém se sečením trávy v tomto roce. 
Věřím, že se kompetentní lidé zamyslí a minimálně sečení pro
storů dětských hřišť a přístupu k nim zařadí do plánu pravidelné 
údržby městského mobiliáře. Na jaře proběhl v Holici díky na
šim hasičům úklid venkovních ploch. Kupodivu stačilo pár ho
din a několika partám dobrovolníků se podařilo za dopoledne 
vyčistit pěkný kus Holice. Za komisi posíláme velkou pochvalu 

Již 21 let Holické noviny přinášejí čtení  
do každé rodiny 

„řídícímu důstojníkovi“ Ing. Martinu Kučerovi, který vše vymy
slel a zajistil. Aktivním účastníkem našeho úklidu byl i hejtman 
Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek. 

Jsou to všechno drobnosti, které přispívají ke zlepšení pro
středí, kde žijeme. Je dobře, že hasiči přišli s nápadem uklidit 
holické ulice, tzv. „Přímo pod okny“. A podle počtu dobrovol
níků je vidět, že řadě spoluobčanů záleží na tom, jak veřejné 
prostory v Holici vypadají. Musím ocenit, že holické ulice jsou 
každým rokem krásnější. Určitě to není jen vyhlášenou soutěží 
pana primátora o nejkrásnější květinovou výzdobu. Opět projel 
další traktor.

Je škoda, že květinová výzdoba v Krokově ulici doslova va
dila některým občanům a ti ji během několika večerů  dokázali 
rozebrat. Když došly muškáty, ztrácely se narychlo dosazení 
„ afrikáni“ a nakonec i ozdobná zelenina. „Hoří, má panenko.“ 
Pozornosti neunikly ani předzahrádky na Sladkovského. Řekněte 
sami, kdo může krást sedmikrásky ze záhonu paní učitelky?

Jsem stále optimistou, dělám změny, abych měl víc volného 
času, mimochodem i na holické noviny. Přeji Vám hezké dny, ať 
jsme zdraví. Je půlnoc a blíží se další traktor.

S pozdravem 
 František Ryšánek
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foto: Pixabay
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Mateřská škola Olomouc-Holice

Indiánský den v MŠ Holice
Ve dnech 14. až 18. června 2021 proběhl v MŠ Holice projekt na téma Indiáni. Hlavním cílem byl rozvoj vědomostí 
dětí o minulosti – o životě Indiánů. Učily se bojový pokřik, kterým byl projekt zahájen. Děti si postupně vyrobily 
náhrdelníky, čelenky, trička a totemy. Poté se děti dozvěděly informace o životě Indiánů a zahrály si hry. Další dny 
proběhly v duchu stavění týpí, učení se indiánského tance, písní a seznámení se se zbraněmi a typickým oděvem 
indiánů a kov bojů. Svoji obratnost si malí indiáni prověřili na indiánské stezce. Celý projekt byl zakončen společným 
setkáním obou tříd – kmenů na školní zahradě, kde byly děti pomalovány indiánským líčením. V průběhu projektu 
měly děti radost ze všech činností a hlavně se jim líbila spolupráce mezi třídami Včeliček a Koťátek.

text: p. uč. Pavlína Bartlová, foto: Jarmila Petříková

Ekoškolka v Holici obhájila mezinárodní titul
Mateřská škola OlomoucHolice po dvou letech opět obhájila audit poroty, a získala tak 
už potřetí certifikát „Ekoškola“. Porota se podívala do areálu MŠ, kde v loňském roce 
přibyly nové přírodní herní prvky a dětský domeček. Děti v mateřské škole se tento
krát nemohly do výstavby plně zapojit, protože provoz byl bohužel vlivem nepříznivých 
podmínek loňského roku přerušen. Do práce se tedy daly alespoň paní učitelky, které 
dětem nahrály video o tom, jak postupují práce na školní zahradě. Na začátku roku 2021 
proběhlo slavnostní online vyhlášení  Ekoškolek a v září nám poštou přišel samotný cer
tifikát, kterým se vám rádi pochlubíme. 

I v letošním roce se chceme v projektu Ekoškola ještě více zlepšovat, a tak nás už brzy 
čeká s dětmi první schůzka našeho „ekotýmu“. Moc se těšíme, co společně podnikneme, 
a přispějeme tak zase trochu k lepšímu životnímu prostředí, o které je třeba pečovat.

text: p. uč. Bc. Michaela Obstová
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Letos jsme zažívali extrémy počasí, které se budou  podle 
vědců vlivem klimatické změny objevovat  stále  častěji. 
Vedrem přehřátá města, sucho v krajině a na druhé 
straně bouřky, silné deště či vítr. Není divu, že již několik 
let sílí poptávka po opatřeních, která by lidem pomohla 
nové podmínky lépe zvládnout. 

Ani Česká republika nezůstává v tomto ohledu po
zadu, jak dokazují finálové projekty soutěže Adapterra 
Awards 2021. Najdeme mezi nimi příklady šetrného 
hospodaření na zemědělské půdě, obnovy lužních lesů, 
rašelinišť, tůní, meandrů, zpřírodnění koryt řek, ukázky 
využití dešťové vody či zelených střech. 

Až do 15. října můžete v internetovém hlasování 
podpořit ty nejzajímavější z nich.

text: Vojta Herout 
foto: archiv Nadace Partnerství 

Jak můžete sami pomoci?
 Sbírejte dešťovou vodu a využívejte ji k zalé

vání zahrady. Díky tomu zůstane v lokalitě.
 Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, záhonky, 

luční trávníky se rozehřívají méně než betono
vé plochy a lépe vsakují dešťovou vodu.

 Nepropustné plochy nahraďte propustnými, 
např. porézní dlažbou nebo zatravňovacími 
dlaždicemi.

 Fasády, altány, sloupy, krytá stání nechte po
růst popínavými rostlinami, které stíní, zachy
távají prach a díky přirozenému výparu v létě 
ochlazují své okolí.

 Při stavbě domu myslete na udržitelnost. 
Domy v pasivním standardu, zateplení, re
kuperace, fotovoltaické panely, splachování 
dešťovou vodou a další opatření šetří peníze 
i přírodu. 

 Zelené střechy na domech nejenže dobře 
vypadají, ale vsakují nadbytečnou dešťovou 
vodu a postupně ji vypařují do okolí. Izolují 
budovu a navíc poskytují potravu pro hmyz.

 Nechte prostor vzrostlým stromům, které 
v létě ochlazují a stíní, a sázejte nové pro bu
doucí generace.

 Nedopitou vodou ze sklenic, varné  konvice, 
vodou po omytí ovoce a zeleniny nebo 
po  čiš  tění akvárií můžete zalévat zeleň 
ve svém  okolí.

 Použitou vodou z umyvadel a sprch je možné 
splachovat toalety a ušetřit tak pitnou vodu.

 I panelové domy mohou mít zelenou střechu, 
fotovoltaické panely či sbírat dešťovou vodu 
a dále ji využívat k zálivce či venkovní vodní 
prvky.

10 tipů, jak připravit obec  
na vedro i přívalové srážky

HLASUJTE I PRO HOLICKÝ LES!
www.adapterraawards.cz
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Česká republika zaujímá nelichotivé místo v počtu ne
hod na železničních přejezdech nikoliv z důvodu špat
ného zabezpečení přejezdů či neúčelného vynaložení 
finančních prostředků. Z dlouhodobých statistik jasně 
vyplývá, že drtivou většinu nehod zaviní řidiči,  cyklisté 
či chodci, kteří nedodržují základní platná pravidla a zá
kony.

Stavba nového mostu bude řešit náhradu součas
ného železničního přejezdu, který leží na  křížení hlav
ní železniční trati a ulice Holická. Toto místo dlouho 
znepříjemňuje život spoustě řidičů.  Součástí  mostu 
budou i pruhy vyhrazené pro cyklisty a dále jedno
stran  ný chodník. I přes skutečnost, že zde podle 
vyhod nocení dopravních nehod v prostoru přejezdu 
 nedošlo od roku 2007 ke srážce s drážním vozidlem, jde 
s  ohledem na intenzitu provozu o potenciálně nebez
pečné místo. Nový nadjezd má zajistit vyšší bezpečnost 
 silniční i železniční dopravy a také chodců. 

Pro zachování obsluhy této lokality bude nutné vy
budovat několik nových účelových komunikací a upra
vit přístupy k nemovitostem v blízkosti nového mostu. 
Přeložka bude dlouhá zhruba 468 m a je navržena jako 
obousměrná místní obslužná komunikace s vyhraze
nými jízdními pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním 
prostoru. Jednostranně přiléhá chodník pro pěší. Kon
strukce komunikace bude odpovídat nejvyšší povolené 
rychlosti 50 km/h. Most přes železniční trať je navržen 
jako trvalý silniční most o třech polích s horní mostov
kou. Realizací stavby tak nedojde k omezení dopravního 
systému v této městské části. Na stavbu nového mos
tu bude navazovat rozsáhlá rekonstrukce ulic  Holická, 
Sladkovského a Brunclíkova, kde dojde mimo jiné k roz

šíření komunikace o dnes chybějící pruhy pro cyklisty; 
jedná se o společné projekty Správy silnic Olomoucké
ho kraje a statutárního města Olomouc.

Odstraněním přejezdu dojde k dílčímu zatraktivnění 
trasy a nárůstu intenzity dopravy v této městské části. 
Naopak jako příznivý faktor je nutné hodnotit podstat
né zvýšení plynulosti dopravy, která hlukovou i exhala
ční zátěž ovlivní pozitivně zamezením vytváření nárazo
vých kolon před světelnou křižovatkou v ul. Brunclíkova. 

Pravděpodobný termín zahájení prací není pevně 
stanoven. Objednatel díla Správa železniční  dopravní 
cesty, státní organizace, zařadila nahrazení  přejezdu 
P6532 OlomoucHolice na trati Přerov–Olomouc 
mezi prioritní stavby pro zvýšení úrovně bezpečnosti 
na železničních přejezdech s předpokladem realizace 
po roce 2020. Původní termín zahájení realizace v červ
nu 2021 (s uvedením do provozu v červnu 2023) je nyní 
posunut předběžně na 4. čtvrtletí roku 2022.

text a foto: František Ryšánek

Kdy nahradí nový most  
železniční přejezd u holické sladovny?
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Dlouhé jednání a nakonec přijetí kompromisního ná
vrhu s konkrétní podmínkou. V Zastupitelstvu města 
Olomouce byl v pondělí v podvečer přijat návrh zvý
šení sazby daně z nemovitosti. Návrh umožní v dalších 
letech městu, které dlouhodobě trpí důsledky nespra
vedlivě nastaveného rozpočtového určení daní a letos 
i dopady pandemické situace, investovat do udržování 
infrastruktury a snižovat míru zadlužení. Město se za
vázalo investovat nově získané finance zcela transpa
rentně. Současně bude dál provádět razantní úsporná 
opatření.

„Zastupitelstvo se usneslo na zvýšení místního 
koefi cientu daně z nemovitosti na hodnotu dva, což 
v praxi znamená dvojnásobnou výši daně. Tato změna 
přinese do rozpočtu částku asi 87 milionů korun,“ uvedl 
ekonomický náměstek primátora Otakar Š. Bačák. Za
stupitelstvo rovněž přijalo usnesení, které určuje, jak 
bude s touto nově získanou částkou naloženo. „Zavázali 
jsme se, že jednatřicet milionů korun z této částky bude 
použito na snížení míry úvěrové zátěže z minulých let 
a zbytek město použije na opravy a rekonstrukce škol, 
vodohospodářské a dopravní infrastruktury,“ upřesnil 
náměstek Bačák. „Pro návrh budeme hlasovat všichni 
s těžkým srdcem, ale současně s vědomím, že v dané 
situaci, kdy se městu skutečně nedostává spravedlivých 
příjmů, je to jediné možné řešení. Bereme na sebe při
tom i závazek využití těchto příjmů na opravy silnic, 
chodníků, vodovodů nebo škol. Všechny peníze budou 
investovány tam, kde plátci daní žijí, bydlí a pracují,“ do
dal primátor Mirek Žbánek.

Vedení města argumentovalo při předložení návr
hu tím, že rozpočtu města už od roku 2010 každoročně 
chybí přibližně sto třicet milionů korun kvůli tehdejší 
změně zákona o rozpočtovém určení daní. Navíc město 
zasáhl propad příjmů kvůli daňovému balíčku a v po
sledním roce i dopad pandemie a s ní spojených výdajů. 
„Dva roky se snažím při jednání s vládou i s ostatními 
městy a obcemi znovu otevřít otázku rozpočtového 
 určení daní, které je pro krajská města velikosti Olo
mouce opravdu neadekvátní. Zatím bez úspěchu. Mož
ná je to i tip, s čím by se měli občané obracet na ty, kteří 

je budou po volbách zastupovat v nové Poslanecké sně
movně,“ komentoval příjmy města primátor Žbánek.

Zvýšení daně z nemovitosti bylo jednou z podmínek 
pro udržení stávajícího ekonomického ratingu města 
a městu ho opakovaně doporučili nejen ekonomičtí 
experti, ale i ministerstvo financí jako jedno ze stabili
začních rozpočtových opatření. Záměr na zvýšení koe
ficientu ostatně už schválilo zastupitelstvo města v mi
nulosti v rámci střednědobého rozpočtového výhledu.

S argumenty o omezených příjmech města sou
hlasila i část opozice, která pak návrh podpořila. Svou 
podporu ovšem podmínila i tím, že vybrané prostředky 
budou přesunuty do rezervy a z ní budou uvolňovány 
na výše uvedené konkrétní výdaje.

Jak během debaty zaznělo, město už v uplynulém 
roce nastartovalo několik úsporných opatření, podařilo 
se osekat provozní rozpočet o desítky milionů, několik 
desítek pracovních míst na magistrátu bylo zrušeno, 
další úspory přinese probíhající provozní audit. Měs
to se snaží ovlivnit výši výdajů i společným nákupem 
energií či pohonných hmot pro své firmy a příspěvkové 
 organizace. V následujícím období se ale i v tomto ohle
du musí městský rozpočet připravit na zvýšení výdajů, 
protože výrazně roste cena energií či například staveb
ních prací a stavebních materiálů.

Pro návrh nakonec hlasovalo pětadvacet  zastupitelů, 
sedmnáct se zdrželo a tři byli z jednání omluveni.

Zastupitelstvo napříč politickým spektrem schválilo  
kompromisní návrh zvýšení daně 

Daň z nemovitosti Tisková zpráva  
Magistrátu města Olomouce

foto: nikola90k0 z Pixabay
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Dobrovolní hasiči v roce 2021 

Letošní rok se pro náš sbor za
tím nese v duchu omezení vli
vem pandemie Covid19. Tak 
jako asi pro každého z vás. 

Rok 2021 pro nás začal ve
lice smutně. Hned v lednu nás 
dostihla zpráva o úmrtí našeho 

dlouholetého bývalého člena, pana Jana Zifčáka, který 
u holických hasičů působil více než 35 let. Jak se v těch
to situacích sluší a patří, zúčastnili jsme se Honzovy po
slední cesty. 

V tomto roce jsme pokračovali s desinfekcemi ve
řejných prostor Statutárního města Olomouce, které 
polevily až s koncem měsíce dubna. Celkem se jednalo 
o dlouhých 7 měsíců této každodenní činnosti a přibliž
ně 500 hodin strávených s naší „Vuvuzelou“. 

Tak jako spousta organizací v dnešní době, včetně 
naší holické KMČ, jsme se zapojili do online jedná
ní, a náš výbor měl tedy možnost řešit ty nejnutnější 
záležitosti ohledně chodu sboru. Například jsme vy
pracovali stavební rešerši pro vybudování nové hasič
ské zbrojnice, která byla předána naší KMČ a Odboru 
ochrany SmOl. Komise se k naší záležitosti postavila 
vstřícně, vyjádřila kladné stanovisko a doporučila, aby 
se naší záležitostí dále zabývali na  Magistrátu města 
Olomouce. Doufáme, že se v budoucnu se stejně klad
ným přijetím setkáme i na všech příslušných odborech 
našeho  magistrátu. 

I přes všechna epidemiologická opatření jsme 
 zvládli v dubnu tohoto roku bezpečně uspořádat  první 
ročník akce „Ukliďme Holici“. Do této akce jsme se za
pojili společně s komisí městské části, ale nechyběli 
ani účastníci z řad veřejnosti. Velké poděkování pat
ří i místní mateřské školce, která se do této iniciativy 
taktéž zapojila v průběhu svého vyučování. Hlavní akce 
se konala v sobotu 24. dubna a zapojily se do ní téměř 
čtyři desítky dobrovolníků. Nesmím zapomenout podě
kovat za materiální a logistickou podporu, kterou po
skytly Technické služby města Olomouce a poděkování 
patří také předsedovi KMČ Tabulový Vrch panu Kaštilovi 
za cenné rady pro uspořádání této akce. 

Začátkem měsíce května jsme byli povoláni 
na  žádost Hasičského záchranného sboru ČR na  stavbu 
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„aqua bariér“, kterými disponujeme v našem  skladu 
 protipovodňového vybavení. Jednalo se o výjezd 
do obce Rapotín poblíž města Šumperka. Na  tomto 
výjezdu jsme během dvou dnů strávili celkem té
měř 15 hodin. Naštěstí se meteorologická předpověď 
nepotvrdila a prověřili jsme si naši připravenost a zku
šenost se stavbou těchto speciálních  bariér. Následně 
nás velice potěšil děkovný dopis od ředitele HZS Olo
mouckého kraje, pana Ing. Karla Koláříka, kterým ocenil 
odvedenou práci a pomoc poskytnutou ze strany Statu
tárního města Olomouce, Odboru ochrany a naší zása
hové jednotky sboru dobrolných hasičů v Holici. Velice 
si toho vážíme. 

Plány pro druhou polovinu roku jsou zatím ne
jisté a budou záviset na vývoji situace pandemie 
 Covid19 v naší zemi. Museli jsme již zrušit průvod 
a doprovod ný program ke kladení věnců při příležitosti 
 ukončení 2. světové války. Tuto tradici jsme před mno
ha lety zavedli ve spolupráci s členy sokola Chválkovice.

S předstihem jsme se rozhodli zrušit i další z našich 
tradic, a to 9. ročník kulturní akce s názvem Noc  hasičů, 
kterou jsme pro letošní rok plánovali spojit i s progra
mem pro dětské účastníky. Byli jsme nuceni zrušit také 
jubilejní 10. ročník netradiční soutěže v požárním spor
tu – Holické kombajn. Věříme, že příští rok se situace 
zlepší a budeme moci uspořádat všechny plánované 
akce bez omezení.

Měsíc červen už byl veselejší. Členové našeho sboru 
se v sobotu 5. června zúčastnili dětského dne na  hřišti 
HFK, kde stejně jako v předchozích letech připravili 
tematická soutěžní stanoviště pro děti a zajistili také 
bezpečné skácení májky. O týden později jelo 5 členů 
zásahové jednotky na přehradu v Dalešicích, kde pro
běhlo školení vůdců malého plavidla. 19. června jsme 
připravili posezení s grilováním pro členy sboru a jejich 
rodinné příslušníky.

Abych tento článek zakončil pozitivní a radostnou 
zprávou, tak v měsíci březnu oslavil životní jubileum 
náš dlouholetý člen Jan Koleňák a ještě jednou mu veli
ce gratulujeme. V příštím roce si zároveň „odkroutí“ již 
čtyřicátý rok v našem sboru. 

Na závěr mi dovolte, abych vám všem za náš sbor 
popřál v této složité době hlavně pevné zdraví.

text: Ing. Martin Kučera,
jednatel SDH OlomoucHolice
www.sdholholice.webnode.cz

foto: archiv SDH
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Schůze Komise městské části Holice
Na svém dubnovém online jednání komise mimo jiné 
projednala tyto požadavky:
• KMČ projednala doplnění houpačky na dětském 

hřišti v ul. U Cukrovaru o tzv. hnízdo, určené pro nej
menší děti. Instalace prvku bude zajištěna ve spolu
práci s Technickými službami města Olomouce. 

• Dále komise požádala Odbor dopravy a územního 
rozvoje o zpracování návrhů řešení dopravní si-
tuace v lokalitě za ul. Keplerova – jedná se o ulice 
Partyzánskou, Slunečnou, Na Dílkách, Ječmínkovu, 
Americkou a Na Zábrani, kde v souvislosti s novou 
výstavbou developerských projektů dochází ke zvy
šování intenzity provozu vozidel a k poškozování 
povrchu vozovek v místě stavby. Současně komise 
připomněla, že březnu 2020 na základě místního še
tření Odbor dopravy navrhl zřízení „zóny 30“ a další 
dílčí opatření, ovšem k realizaci doposud nedošlo. 

Na základě stížností rodičů požádala komise o umís-
tění tabulí se zákazem venčení psů v prostoru dětských 
hřišť a žádá spoluobčany při venčení psů o ohledupl
nost a udržování čistoty. V této souvislosti byl podán 
požadavek na Městskou policii o důslednou kontrolu 
lokalit ul. U Cukrovaru – okolí kotelny a dětského hřiš
tě, ul. U Hřiště – vchod do areálu HFK. Jedná se o pro
blémové lokality, kde dochází k opakovaným nálezům 
injekčních stříkaček a jehel. 

Na programu květnového online jednání byla i žádost 
holické mládeže o vybudování hřiště typu skatepark 
pro děti věku 7+. Jedná se o prostor pro začínající i zku
šené skateboardisty, který bude oddělený od ostat
ních komunikací a nebude docházet ke konfliktům 

se  sousedy. Komise se bude tomuto záměru věnovat 
s možnou realizací v následujícím roce a s případným 
využitím prostředků na estetizaci.

Dalším bodem programu byla informace o zahájení 
zjišťovacího řízení záměru „Prodejna LIDL, Olomouc 
– Holice, ul. Týnecká a Stará Přerovská“ o posuzování 
vlivů na životní prostředí a zveřejnění této informace 
na Úřední desce Olomouckého kraje od 24. dubna 2021. 
Do oznámení bylo možné nahlížet v úřední dny na Od
boru životního prostředí Magistrátu města Olomouce 
a na oddělení integrované prevence Odboru životního 
prostředí a zemědělství krajského úřadu. Textová část 
oznámení byla zpřístupněna na internetové adrese 
 https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK886. 
 Písemná vyjádření k tomuto oznámení měl možnost 
každý občan zaslat do 30 dnů ode dne zveřejnění této 
informace na úřední desce Olomouckého kraje. Jedná 
se o projekt společnosti Lidl Česká republika, v.o.s.

František Šváb seznámil ostatní členy komise se 
žádostí obyvatel z ul. Krokova o vybudování zpomalo-
vacího prvku na komunikaci v uvedené ulici. V  místě 

15. 2. 2021 Mapy.cz

1/1
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odbočení z parkoviště do slepé části ulice dochází 
k nebezpečným dopravním situacím a hrozícímu stře
tu s dalšími účastníky provozu, zejména dětmi. Komise 

projedná s Odborem dopravy vhodný způsob řešení. 
Navrhované vybudování zpomalovacích prvků je zdro
jem hluku, proto komise nedoporučuje tento záměr 
rea lizovat.

KMČ projednala připomínku Martina Kučery k ome-
zení rychlosti v ul. U Cukrovaru, kde vozidla často 
projíždí nepřiměřenou rychlostí. Vhledem k množství 
zaparkovaných vozidel po obou stranách komunikace 
a pohybujícím se chodcům dochází k nebezpečným si
tuacím. Komise zařadí tuto lokalitu do svého požadavku 
na omezení maximální povolené rychlosti „zónou 30“.

V rámci červnového jednání komise projednávala žá
dost Odboru majetkoprávního MMOl o sdělení svého 
stanoviska k nájmu nebo pachtu pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc využívaných jako předza
hrádky k rodinným domům. KMČ souhlasila s uzavře
ním smluv o nájmu nebo pachtu předzahrádek ve pro
spěch uvedených žadatelů a současně se vyjádřila, 
že bude nadále podporovat využívání předzahrádek 
majiteli rodinných domů jen k účelu zřízení zahrádky, 
tzn. bez možnosti zřízení parkovacího místa na zelené 
ploše.

KMČ obdržela vyjádření odd. majetkové správy 
a údržby komunikací Odboru dopravy a územního roz
voje k stavebně technickému stavu vozovek v ul. Par
tyzánská, Na Zábrani, Slunečná a Ječmínkova. 
Vyjádření k jednotlivým ulicím:
•  Partyzánská: Stavebně technický stav vozovky míst

ní komunikace v ul. Partyzánská byl a je zhoršený. 
Běžná lokální údržba tento stav nevyřeší, jejím cyk
lickým prováděním je vozovka udržována ve sjízd
ném stavu. Stav lze řešit pouze celoplošnou opravou 
vozovky v rozsahu jejího krytu či její rekonstrukcí 
(vytvoření celé nové konstrukce vozovky). Na zá
kladě provedení diagnostiky vozovky (bude zadána 
v nejbližší možné době) bude rozhodnuto, zda bude 
stav vozovky řešen celoplošnou opravou, či rekon
strukcí.

 Pokud bude možno stav vozovky zlepšit v  úrovni 
opravy, zajistí ODUR v příštím roce zpracování 
projektové dokumentace. V případě nutnosti re
konstrukce bude ODUR zpracování projektové do
kumentace nárokovat u Odboru investic MMOl. 
Samotná realizace (opravy či rekonstrukce) bude 
záviset na rozhodnutí Rady města Olomouce o jejím 
zařazení do investic města.

• Na Zábraní: Stavby obslužných komunikací byly do
končeny.

• Americká: Není ve vlastnictví SMOl.
• Veřejně přístupná účelová komunikace  propojující 

ul. Partyzánskou a Na Zábraní (název ul. rovněž Par
tyzánská): Stav komunikace bude do konce měsíce 
července 2021 uveden firmou SIMPLON POWER 
s.r.o. do dobrého technického stavu (byla zde vede
na staveništní doprava).

V rámci červencového jednání v prostorách komunit
ního centra Heřmánek členové komise uzavřeli pro
jednávání žádosti odboru majetkoprávního o sdělení 
stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce. Předmětem směny jsou 
pozemky ve vlastnictví žadatele v prostoru letiště Neře
dín a  areálu bývalých kasáren, které jsou dotčeny plá
novanou výstavbou vozovny DPMO. Pozemky ve vlast
nictví SMOl se nachází v lokalitě ul. Týnecká a jsou nyní 
propachtovány za účelem zemědělské výroby. Komise 
dospěla ke stanovisku, že nesouhlasí s navrhovanou 
směnou pro její nevýhodnost. 

foto: Doris Metternich z Pixabay
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Na srpnovém jednání komise projednávala stížnosti 
občanů na nevhodnou úpravu povrchu místní komu
nikace za ul. Partyzánská, spojující ul. Stará Přerovská 
a s ul. Na Zábrani. Štěrkový povrch ztěžuje pohyb chod
cům i cyklistům, v horní části komunikace je zvýšená 
prašnost a hlučnost při projíždění vozidel. Dle sděle
ní Odboru dopravy a územního rozvoje budou zbytky 
 štěrku zameteny firmou, která pokládku prováděla.

Dále komise doporučila k realizaci požadavky obča
nů na navýšení kapacity kontejnerů pro tříděný odpad 
na stanovištích v části Nové Dvory, dále na ul. U Potoka 
a Revoluční.

Předseda komise požádal přítomného zástupce 
Městské policie o přemístění označeného vraku stří
brného vozidla Renault Espace, který byl před zahá
jením stavebních prací přemístěn z ulice Keplerova 
na ul. U Cukrovaru. Vrak vozidla byl odstaven přímo 
před vchod do bytového domu U Cukrovaru 10, kde 
ztěžuje zejména starším obyvatelům přístup do domu. 
V dané lokalitě je dostatek vhodného místa, např. u sta

ré  kotelny. Jedná se o přechodné umístění vozidla 
do doby uzavření řízení o jeho odstranění z  komunikace.

Na svém jednání v měsíci září projednávala komise žá
dost občanů o umístění dopravní značky B29 „Zákaz 
stání“ v části ul. U Solných mlýnů, od sídla společnosti 
BB DESIGN po ul. Přerovská. Důvodem žádosti je zhor
šená dopravní situace, kdy zaparkovaná vozidla brání 
průjezdu nákladních vozidel zásobujících stavbu. Větši
na zaparkovaných vozidel jsou služební vozidla společ
nosti SAFETY PRO, v menší míře se jedná o soukromá 
vozidla majitelů rodinných domů v této ulici. Předse
da komise projednal tuto záležitost s jednatelem spo
lečnosti SAFETY PRO, který přislíbil vyřešení způsobu 
parkování služebních vozidel mimo veřejnou komuni
kaci. V současné době komise nesouhlasí s umístěním 
 uvedené dopravní značky, která bude omezovat sou
časně i ostatní obyvatele v této ulici. Možnou alterna
tivou k projednání s obyvateli ulice je umístění Zákazu 
stání s omezením na dobu od 8:00 do 16:00.

Na základě příspěvku Mgr. Jarmily Horské komise 
projednala konání tradičního Setkání jubilantů. Vzhle
dem k současnému trendu epidemie nebude komise 
v tomto roce toto setkání holických jubilantů organi
zovat. Dojde k navýšení hodnoty dárkových balíčků 
o prostředky určené na zajištění setkání a tyto balíčky 
budou doručeny přímo na adresu bydliště jubilantů. 
Ze stejného důvodu nedojde k zapojení naší městské 
části do podzimní akce Ukliďme Česko. KMČ ve spo
lupráci se Sborem dobrovolných hasičů uspořádá tuto 
akci stejně jako letos až v jarním období roku 2022. 

text: František Ryšánek, předseda KMČ
foto: František Ryšánek a Pixabay 
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Mezigenerační Heřmánek  
slaví 15. narozeniny

Holické Rodinné centrum Heřmánek oslavilo 
ve středu 22. září 2021 výročí 15 let od svého zalo
žení. S každým rokem přináší pestřejší paletu pro
gramů pro rodiny s dětmi, v posledních 3 letech 
však výrazněji podporuje také rodiče samoživitele 
a mezigenerační aktivity. „Zapojení aktivních se
niorů do života komunity, jejich pravidelné čtení 
dětem navštěvujícím některou z olomouckých 
či přilehlých mateřských škol, Klub pohádkových 
babiček a dědečků, setkávání klientů Centra den
ních služeb s dětmi, to jsou pouze střípky z našich 
mezigeneračních aktivit,“ uvádí Mgr. Hana Klic
perová, koordinátorka programu „Přečti“, který 
Centrum ve spolupráci s pražskou organizací Mezi 
námi, o.p.s., realizuje od roku 2018. 

V rámci narozeninové oslavy převzala ředitel
ka RC Heřmánek PhDr. Petra Tenglerová značku 
 MEZIGENERAČNĚ z rukou ředitelky pražské orga
nizace Mezi námi, o.p.s., jako potvrzení, že v Heř
mánku to skutečně mezigeneračně žije. Nechyběla 
ani Mgr. et Bc. Veronika Hojgrová, DiS., ředitelka 
Centra denních služeb Olomouc, se kterým RC 
Heřmánek mezigeneračně spolupracuje. 

Pro více informací o aktivitách a programech 
RC Heřmánek sledujte www.rchermanek.cz nebo 
facebookovou stránku Centra. „Srdečně zveme 
všechny malé i velké klienty Centra, vás, kdo jste 
k nám ještě nikdy nenahlédli, ať už máte děti malé, 
nebo vám již dávno odrostly. Dveře jsou všem 
 otevřené,“ udává PhDr.  Tenglerová. 
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