
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCH�ZE 
ZE DNE 25.6.2008 

1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 25.6.2008 v kancelá�i 
detašovaného pracovišt� Holice. 
 
2.Prezence 
 

P�edseda pan Tomášek zahájil sch�zi za p�ítomnosti �len� KM� – Ing. J. Št�ly,                     
Mgr. J.Kameného, J. Dostála Mgr. J. Horské, I. Kalodové,  a H. Šiškové  
Omluven: Ing. M.Š��pánek 

 
3. Schválení zápisu z minulé sch�ze 
 
 - Kontrola zápisu – z�stává v �ešení dotaz na JUDr. Trubákovou.  

- Pro nep�ítomnost MP z�stávají otev�eny všechny požadavky.  
- Zápis se dopl�uje o ústní zprávu o oprav� ulice Je�mínkovy, asi se za�ne ješt� 
v letošním roce s její opravou ( otázka finan�ních prost�edk�). 
- Opravu Staré P�erovské provedou TSMO ( po dohod� s odborem investic MmOl). 
 

4. Došlá pošta  
   
- Na v�domí : 
- Odpov�� nám�stkyn� Tesa�ové ve v�ci jednání o Holickém lese. Z�stává zatím 

otev�eno. 
- Rozhodnutí KÚ ve v�ci odvolání Ing. J. Svobody k odb�ru povrchové vody 

z Hamerského náhonu J. Tomkem.  Zamítnuto – nabylo právní moci 23.5.2008. 
- Stanovení úpravy provozu – omezení nežádoucích vjezd� t�žkých nákladních vozidel 

na most p�es Hamerský náhon na ul. Brunclíkova -  Náves Svobody. 
Dále bylo sd�leno, že dopravní zna�ka zákaz zastavení v ul. U Cukrovaru je 
oprávn�ná. 

- Odstran�ní graffiti na zastávce MHD „U Pekárny“ – kopie objednávky , odhadovaná  
Cena cca. 9.800,- 

- Odpov�� OŽP Ing. Št�pánkové na požadavky KM� (se� trávy a d�tská h�išt�) 
- Pozvánka na ve�ejné zasedání zastupitelstva  
 
- Užívaní ve�ejné zelen� a  prostranství 
- Dohoda - Ul. Stará P�erovská a ul. Sladkovského – havárie plynovodu. 
-    Rozhodnutí, ul. U H�išt�, havárie vodovodního �adu. 
- Rozhodnutí – ul. Sladkovského – stavba lešení pro opravu fasády.  
- Oznámení ve�ejnou vyhláškou – zahájení vodoprávního �ízení bez místního šet�ení na 

ul. P�emyla Orá�e – vybudování vodovodního �adu- 
 
5.   Majetkoprávní záležitosti 
 

- KM� souhlasí :   
S pronájmem parcely �.1853/30 – 3997m2 a parcely 1853/31 – 4970m2.  

 
 



6. r�zné 
 

- Ústní zpráva o majetkoprávních záležitostech z ú�ední desky MmOl.: 
- Prodej parcely �. 364,365 
- Prodej pozemku pod prodejnou potravin Dlabaja. 
- Prodej pozemk� a ul. Šlechtitel� 
- Stavba RD „7+1“ a vybudování inženýrských sítí v katastru Holice, (lokality 

neznáma) 
(informace z ú�ední desky, ke kterým se KM� nevyjad�ovala) 

 
7. P�íští sch�ze se koná 27.8.2008 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: H. Šišková 


