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

ZE DNE 7.5.2008 
1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 7.5.2008 v kancelá�i 
detašovaného pracovišt� Holice. 
 
2.Prezence 
 

P�edseda pan Tomášek zahájil sch�zi za p�ítomnosti �len� KM� – Ing. J. Št�ly,                 
Ing.M. Št�pánka  Mgr. J. Horské a H. Šiškové  
Omluven: J. Dostál a J.Kamený 
Hosté:  2 p�íslušníci MP, Lenka Sachová, I. Kalodová, Mgr. Glacnerová a p. Šuba 

 
3. Schválení zápisu z minulé sch�ze 
 
 Zápis z minulé sch�ze byl dopln�n o informaci o budování nové zastávky autobusu MHD 
na ul. Hamerská. Zastávka ve sm�ru do Holice bude umíst�na p�ed koncem parcely bývalé 
karosárny, ve sm�ru z Holice do m�sta u stávající kavárny ( u rozcestí Hamerská – Na Krejnici) 
 Dalším bodem dopln�ní minulého zápisu je odstran�ní graffiti na zastávce MHD „U 
Pekárny“ . Odstran�ní nápisu provádí fa Studený s finan�ním nákladem 5.000 – 6.000,- K�. 
 Zastávka bude sledována kamerou. 

 
 
4. P�ipomínky a požadavky 
 
 m�stská policie:  

- byla seznámena s krádežemi na holickém h�bitov�. Bylo zni�eno 29 schránek na urny 
(vyrvané kovové ráme�ky, rozbitá skla), dále byly na hrobech vytrhány a ukradeny 
kv�tiny. 

- MP byla rovn�ž seznámena s nelegálním záborem ve�ejného prostranství p�ed domem 
�. 37 na Návsi svobody. 

- Dále byla upozorn�na na dezolátní stav chodník� na ul. Sladkovského p�e domem �. 
51 (chodník byl poni�en p�i navážení stavebního materiálu na opravu domu). 
V sou�asné dob� se v chodníku propadává i kanaliza�ní p�ípojka. 

 
 

5. Došlá pošta  
   
- Na v�domí : 
- Zábor ve�ejných prostranství   
 – ul. Slune�ná u domu �. 3 – havárie vodovodní p�ípojky (žádost a rozhodnutí) 

– ul. P�erovská – 3 ks, Náves Svobody – 2ks – umíst�ní reklamních tabulí (žádost 
a rozhodnutí) 

 
6. Majetkoprávní záležitosti 

-     KM� souhlasí :   
S prodejem parcely �. 1533 – 34m2 manžel�m Šmehlíkovým 
S prodejem parcely �. 312/5 – 96 m2 spole�nosti TOI TOI  
S pronájmem parcely �. 1929/1 – 18 m2 a parcela 1017 inzertní agentu�e Profit 



 
6. r�zné  

- Žádost ob�an� z domu �. 40 na ul. U cukrovaru o zajišt�ní opravy chodníku 
- Vybudování cyklostezky spojující Holici s m�stem. Zatím je zpracován generel na 
�ešení této situace a má sloužit jako podklad pro �ešení této záležitosti. Do �ešení se 
musí zapojit Olomoucký kraj. 

- Nát�r lave�ek. V sou�asné dob� se natírají lave�ky na Návsi Svobody. Je však také 
pot�eba nat�ít lave�ky v areálu školního h�išt�. 

- KM� souhlasí, aby novým �lenem komise byla jmenována Mgr. Glacnerová  
 
7. P�íští sch�ze se koná 4.6.2008 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: H. Šišková 


