Holice u Olomouce
Identifikationsangaben
Lokalita

Holice u Olomouce

Gemeinschaft

Olomouc

Bezirk

Olomouc

Erdstrich

Olomoucký kraj

Katastrální území

Holice u Olomouce, Kode: 641227

GPS-Koordinaten

49° 34' 12.3''
17° 17' 53.5''

Německý název

Holitz

Výměra

4 972 m²

Vlastnictví

Město

Kontakt

Hřbitovy města Olomouce, p.o.
tř.Míru 138/102, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 413 703
E-mail: hrbitovy@olomouc.eu
URL: http://www.olomouc.eu/hrbitovy/verejna-pohrebiste/holice_(cesky)

Vlastník

Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 771 27 Olomouc
Tel.: +420 585 513 11
E-mail: podatelna@olomouc.eu
URL: http://olomouc.eu

Stav

Udržovaný v původní podobě

Opuštěno

Nein

Stručný popis
Holice (německy Holitz) je bývalá obec, nyní městská čtvrť a katastrální území na jihovýchodě statutárního města Olomouce.
V roce 2011 zde trvale žilo 3.923 obyvatel.
První jistá písemná zmínka o vsi pochází z roku 1306, kdy bylo potvrzeno, že patří městu Olomouci, ale už v listině z roku
1275 se hovoří o lese Holice. Není ovšem jisté, zda svůj název získal podle již existující osady, nebo zda ves Holice byla
založena na mýtině (holici). Roku 1462 město na jih od vsi založilo velký rybník a pak postupně do poloviny 16. století další,
celkem šlo o soustavu osmi rybníků. Současně byl na severu postaven mlýn a hamr, později přestavěný také na mlýn.
Rybníky byly ovšem na přelomu 18. a 19. století vysušeny a na jejich místě zřízeny hospodářské dvory. Výstavba olomoucké
pevnosti se Holice dotkla jen nepřímo, bylo zde zbudováno celkem pět předsunutých fortů, dochoval se ale částečně jen
jeden z nich.
Holice byla původně podřízena Olomouci i ve farní správě, roku 1747 však zde byla zřízena lokálie a roku 1843 i vlastní
farnost, přičemž původní kostelík byl zbořen a na jeho místě v roce 1888 postaven současný kostel sv. Urbana. Ves také
měla už od roku 1748 vlastní školu. V roce 1850 se z Holice stala samostatná politická obec, v tu dobu zde žilo 824 obyvatel,
téměř jen Čechů. Proto zde fungovaly jen české spolky, čtenářsko-pěvecký, Sokol, DTJ, Orel apod. Roku 1884 byl založen
hasičský sbor a v roce 1901 otevřena veřejná knihovna. Obec se rozvíjela i hospodářsky, roku 1871 vznikl Rolnický akciový
cukrovar, přičemž Spolek moravských cukrovarů zřídil na části pozemků vysušených rybníků své hospodářské provozy a
vznikla tam i malá osada Nový Dvůr. Roku 1878 byla vybudována sladovna Moritze Fischera a v roce 1896 postaven
Hanácký akciový pivovar

Po vzniku Československa se obec odmítla připojit do vznikající Velké Olomouce a až do 1. května 1974 zůstala samostatnou.
Počet obyvatel v roce 1930 – 3.136
Počet obyvatel v roce 2011 – 3.923
Zdroj: Wikipedia CZ, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český statistický úřad, Památkový katalog, webové stránky
obce/města, webové stránky Římskokatolické farnosti, Omnium ad.
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