
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCH�ZE 
ZE DNE 5.12.2007 

 
 
1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 5.12.2007 v kancelá�i 
detašovaného pracovišt� Holice. 
 
2.Prezence 
 

P�edseda pan Tomášek zahájil sch�zi za p�ítomnosti �len� KM� – Ing. M. Št�pánka,                       
J. Kamenného, Ing. J. Št�ly, L. Zahradníka, Mgr. J. Horské, H. Šiškové a  L. Sachové  
omluven pro nemoc – p. Dostál 
host:  MP - p. Hradil,  p. Vik 
 

3. Schválení zápisu z minulé sch�ze 
 
 Zápis byl p�e�ten p�edsedou  KM�  a v sepsaném textu byl schválen bez p�ipomínek. 
 
4. Nevy�ízené p�ipomínky z minulé sch�ze:  
 

- Kanálové vpusti na ul. Brunclíkov� byly prov��eny, ale písemný výsledek kontroly 
nebyl dosud KM� p�edán. Bude dále sledováno. 

- Pokládka televizního kabelu – zasypání výkopu na ul. U cukrovaru bylo provedeno.  
- Z�stává nevy�ešeno o�išt�ní popsané zdi na zastávce MHD U Pekárny.  Bude dále 

sledováno a  urgováno p�ímo u TSMO (Zívala). 
 

5. P�ipomínky a požadavky pro m�stskou policii: 
- Požádáno o kontrolu a dohled nad po�ínáním party „kapucá��“ ( porušování 

ve�ejného po�ádku), dále jejich používání auta s SPZ  OCN-53-73. 
- Požádání o zajišt�ní dohledu na trase „�K“ kostel Holice – h�bitov Holice v dob� od 

14:30 na dobu nutnou pro smute�ní pr�vod.  
 
6. Došlá pošta  
 

 KM� souhlasí s prodejem:  
-     prodej parcely �. 856/4 – 1100 m2 – spol. Busch cz, s.r.o. 
- prodej parcely �. 1930 –  15 m2 – �ást p. Lampí� 
- prodej parcely �. 806 – 58 m2,  p. �.1943 – 18m2, p. �. 857 – 48 m2                                  

a p.�. 1941 – 18 m2 - K. a B. Ve�e�ovi 
KM� nesouhlasí s prodejem: 
- parcela �. 99/1 – 2493 m2  
- parcela �. 864 – 839 m2 
KM� souhlasí s pronájmem parcel:  
- parcela �. 1929/1 (�ást) – 1 m2 – �K farnost Holice 
- parcela 1916/23 – 69 m2 – Kaufland IMMO – Log. 
- parcela 1907/11 – 36 m2 – FOFRNET, s.r.o. 

 



KM� souhlasí se sm�nou pozemk�: 
-     Parcela �. 658 – 3316 m2, p.�. 653/2 – 1292 m2 – manž. Zdražilových 
           za 
      parcela �. 1847/11 – 1700m2, parcela 1845/19 – 2901 m2 – SmOl 
 
 
Užívání ve�ejných prostranství – na v�domí : 
Ul. Holická ESOX 
Ul. Partyzánská 25 – plynová p�ípojka 
Ul. Keplerova, k�ižovatka U Cukrovaru – FORCOMNET, s.r.o. 
Ul. Keplerova, k�ižovatka U Cukrovaru – J.�ubák 

           Ul. Keplerova, k�ižovatka U Cukrovaru – J.�ubák – opravné rozhodnutí 
 
 
  

 
 

7.R�zné 
- P�ipomínky p. Vika na neut�šený stav strom� na b�ehu holického potoka za jeho 

zahradou v ul. Na zábraní. Stromy jsou v havarijním stavu – nutno vykácet. Dále se 
dotazoval na opravu ul. Na zábraní, upozornil na  nutnost vybudování p�echodu pro 
chodce na ul. Keplerova ( z ul. Na zábraní). 

- Paní Sachová požádala (zatím jen ústn�) o ukon�ení �lenství v KM�.  
- Pan Tomášek podal ústní zbrávu z jednání a u pana primátora. 

 
8. P�íští sch�ze se koná 9.1.2008 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: H. Šišková 


