
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCH�ZE 
ZE DNE 27.8.2008 

1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 27.8.2008 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 – bez p�ipomínek. Nez�stávají otev�ené body. 

 
 

4. Došlá pošta  
   
- Na v�domí : 
- Dohoda o zvláštním užívání ve�ejné zelen� a zábor ve�ejného prostranství:                         

ul. Keplerova, Pr�myslová, Šlechtitel�, Tovární – Holická, Jiráskova,  Sladkovského, 
Náves Svobody a ul. Hamerská. 

 
- Rozhodnutí o užívání ve�ejného prostranství. Ul. Sladkovského  - MLS. Ul. U potoka 
�. 9  - havárie vodovodního �adu. 

-  Ul. Holická  - oprava žel. p�ejezdu 
 

- Oznámení ve�ejnou vyhláškou – zahájení vodoprávního �ízení – povolení stavby 
propustek ul. Keplerova – Stará P�erovská. 

 
- Upozorn�ní na internetové zp�ístupn�ní map drobných rekrea�ních ploch 

 
- Srážka vody a ohlášení udržovacích prací na mlýnském náhonu 15. – 29.8.2008 

 
- Osazení dopravních zna�ek na ul. P�erovská – odbo�ení do ul. P�emysla Orá�e (zákaz 

odbo�ení) 
 

- Zápis z jednání a zpracování projektové dokumentace – chodník Keplerova 
(P�áslavická svodnice).  

 
 
5. Nové úkoly 
 
- o�ezání vrby v ul. U Cukrovaru – požadavek na ve�ejnou zele� 
- o�ezání ulomené lípy v ul. E. Destinnové 
- ulomený strom na návsi u obchodu Kratochvílová – bude dosazen 
- požadavek ob�an� na umíst�ní lave�ky na ul. Sladkovského 



- Nahlášení památných míst k výro�í 28.�íjna – pomník TGM v areálu školy, pomník 
Františka Palackého- ob�tem, I. a II. sv�tové války 

- Požadavek na TSMO – pravidelné �išt�ní kanálové vpusti na ul. Keplerova – bude 
provád�no pravideln�. 

- Písemná žádost o opravu popraskané komunikace u sochy sv. Floriána – SKANSKA. 
- Dopis doktora MuDr. J K�ivánka  o umíst�ní dopravní zna�ky vzhledem k zajížd�ní 

kamión� na ul. Jaselská – Moravská (vyhýbání se sv�telné k�ižovatce). 
- Chybí také ozna�ení tonáže mostu na  Jaselské ulici, dále v prostoru ulice Hamerské 

od k�ižovatky P�erovská po k�ižovatku s ul. Jaselskou umístit zna�ku omezení 
rychlosti a chodci ve vozovce. 

- OKR – zjistit tvorbu územního plánu, zda je zve�ejn�n a do kdy se podávají 
p�ipomínky. 

 
 

 
6. P�íští sch�ze se koná 3.9.2008 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: H. Šišková 


