
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCH�ZE 
ZE DNE 3.10.2007 

 
 
1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 3.10.2007 v kancelá�i 
detašovaného pracovišt� Holice. 
 
2.Prezence 

P�edseda pan Tomášek zahájil sch�zi za p�ítomnosti �len� KM� – p. Dostála, Ing. M. 
Št�pánka,Mgr. J. Horské, H. Šiškové a Ing. J. Št�ly. 

omluvena: pí L. Sachová pro nemoc 
host:  MVDr. Petr Procházka. 
 

3. Schválení zápisu z minulé sch�ze 
 P�edseda p�e�etl zápis, který byl schválen v sepsaném zn�ní. Na žádost Ing. Št�ly se 
zápis dopl�uje  o : Petice ob�an� z ulice Staškova, Na krejnici a Hamerská – KM� petici 
doporu�ila a byla p�edána 8.9.2007 na MmOl Ing. Hoppovi, který tuto v tentýž den p�edal rad� 
SMO. 
 
4. Nevy�ízené p�ipomínky z minulé sch�ze:  

- Odvážení hlíny p�es ulice Keplerova, Sladkovského, Bunclíkova, P�erovská                     
a Hamerská v no�ních hodinách  bylo projednáno s Ing. Pauchem  a dle jeho 
vyjád�ení bude odvážení provád�no jen v denní dob� (což se také d�je). 

 
5. Došlá pošta  

- Odvolání Ing. Svobody ke zm�n� množství odebírané vody  bylo zamítnuto. KM� 
bere zprávu na v�domí 

- Prodej parcely �. 99/3 opravu vým�ry. KM� schvaluje 
- Prodej pozemk� Hamerské cesty, parc. �. 1872/1, 219 m2, KM� se zám�rem m�sta 

souhlasí a vzhledem k tomu, že se zde vyskytují dva majitelé, bude tato záležitost 
�ešena v�cným b�emenem pro majitele. 

- Na v�domí zábory ve�ejných prostranství – v ulici U H�išt� 8, ul. U Cukrovaru 2x , ul. 
Sladkovského a ul. Sladkovského �. 59, ul. U Pekárny 2a. 

6. R�zné 
- V ulici P�emysla Orá�e, d�m pí Kapustové, žádají demontáž nást�ešáku 

s nefungujícím místním rozhlasem. Majitel nemovitosti musí tuto záležitost vy�ídit 
s TSMO.  

- Setkáni jubilant� 70, 80 a 85 se uskute�ní 24.10.2007 ve 14:30 v resturaci Na Statku. 
- Vítání d�tí se bude konat 9.11.2007 ve 14:30 
- P�íští sch�ze se koná 7.11.2007 v 18:00 hodin 

 
 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: A. Šišková 


