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

ZE DNE 6.2.2008 
1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 6.2.2008 v kancelá�i 
detašovaného pracovišt� Holice. 
 
2.Prezence 
 

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

3. Schválení zápisu z minulé sch�ze 
 
 Zápis byl p�e�ten p�edsedou  KM�  a v sepsaném textu byl schválen bez p�ipomínek. 
Jako dopln�k k zápisu byla podána ústní informace o jednání na z�ízení trvalé zastávky MHD na 
ul. Hamerské a to pro všechny spoje. Spolu s tím bylo jednáno o �ešení chodník� a p�echodu na 
této ulici. Tato záležitost z�stává nadále otev�ena. Seznámení s dopisem nám�stku ing. 
Pokornému ohledn� Holického h�bitova. 
 
4. Nevy�ízené p�ipomínky z minulé sch�ze:  
 

- O nevy�ízené záležitosti je psáno v bod� 3 – „Hamerská“.  
 

5. Došlá pošta  
   
- Na v�domí :  - Schválení uvoln�ní L. Sachové z funkce �lena KM� 

    - Užívání ve�ejných prostor spole�ností MSEM u skladu Kaufland  
-                       - Užívání ve�ejných prostor firmou J. �ubák – ul. Je�mínkova 
-                       - Užívání ve�ejných prostor firmou P�ikryl, ul. U  Cukrovaru 
-                       - zpráva AMO ze 4.9.2007 o rekontrukci místních komunikací 
- KM� schvaluje : - Pronájem parc. �. 1929/4 – 9 m2 na dobu neur�itou.  

- Prodej �ásti parcely �. 779/3 – 550 m2 manžel�m Kapa�ovým a 
manžel�m Majerovým o vým��e 1000 m2 pro výstavbu rodinných 
dom�. 
- Prodej parcely �. 1687/2 – 331 m2  a  parcely 1686/3 – 36 m2 
v lokalit� bývalé Sempry k výstavb� logistického centra. 
- Žádost paní Škodíkové o povolení p�edzahrádky o vým��e 12 m2          
na ul. Keplerova.  

6.R�zné 
 
Ústní žádost pana Zahradníka o uvoln�ní z funkce �lena KM� ke dni dnešní sch�ze. 
Písemná odpov�� pana Zahradníka panu primátorovi na jeho dopis, který zaslal panu 
Zahradníkovi. 
 
7. P�íští sch�ze se koná 5.3.2008 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: H. Šišková 


