
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCH�ZE 
ZE DNE 3.12.2008 

 
1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 3.12.2008 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, J. Dostála, Mgr. J. Horské, Mgr. J. Kameného, I. Kalodové a H. 
Šiškové. 

   
           Hosté: Policie �R pan Marian�ík, M�stská policie pan Hradil  a 1 p�íslušník, Mgr. 
Weinlich. 
 
 
 
3. Schválení zápisu z minulé sch�ze 
            
Zápis byl dopln�n o informaci ohledn� p�est�hování k�íže z ulice U H�išt�. Náklady na 
p�est�hování do kamenické dílny uhradí pan Picek. Po provedené oprav� navrhujeme, aby k�íž 
byl umíst�n na návsi Svobody p�ed kostelem. 
Zápis byl schválen bez p�ipomínek.  
 

 
 
 

4. P�ipomínky host�: 
 
Policie �R 
 
byla upozorn�na na nesprávné parkování kamion� na k�ižovatce ulic Hamerská, Na Krejnici, 
Emy Destinové a Staškova. 
 
Žádáme o umíst�ní dopravní zna�ky „Chodci ve vozovce“ v prostoru od k�ižovatky ulic 
P�erovská – Hamerská  /po Sekne/ a omezení rychlosti v tomto úseku silnice. 
 
M�stská policie 
 
oznámila, že odpov�� na náš dopis s požadavky na MP dostaneme písemn�. 
MP byla znovu požádána o pravidelné kontroly na celém území  Holice. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mgr. Weinlich Robert 
 
vznesl dotaz, zda se bude KM� angažovat p�i tvorb� nového územního plánu. Vzhledem 
k p�ipomínkám, které pan Weinlich vznesl, mu KM� doporu�ila, aby se v této záležitosti 
angažoval jako fyzická osoba  s tím,  že  KM� jeho požadavky potvrdí. 

 
 
5. Došlá pošta: 

- Na v�domí:   
- Oznámení �EZ DISTRIBUCE o p�erušení dodávky elekt�iny v lokalit� Nový 

Dv�r dne 12. 12. 2008 v dob� od  7:00  - 15:00 hodin. 
- Stavební povolení na z�ízení nové zastávky MHD v Hamerské ulici 1a 2. 
- Dohoda o povolení zvl. užívání ve�ejné zelen� – rozkopávky  na Je�mínkov� ulici  

parc. �. 1939/1, 678/30, 678/3 – položení nových kabelových rozvod�. 
- Oznámení o chystané sch�zi k p�íprav� nového územního plánu s p�ipomínkami  
- ob�an�, která se koná 27. 11. 2008 na MmOl. v 15:00 hodin. Návrh je vystaven 

k ve�ejnému nahlédnutí do 31. prosince 2008. 
 
           KM� schvaluje: 

- Prodej  pozemku parc. �. 1984  -  27 m2  MUDr. Ji�ímu Plevovi. 
- Prodej pozemku parc.�. 1654/4 - 792 m2 MUDr. Pavlu Soviarovi a Danielu 

Soviarovi. 
- Zm�nu v územním plánu o užívání bytového domu Sladkovského 53. 

 
       
 
6. R�zné : 
 
Požadavek na p�emíst�ní kontejner� na t�íd�ný odpad na Hamerské ulici. 
Urgujeme vybudování nového chodníku na Hamerské ulici od k�ižovatky s ulicí 
P�erovskou. 
Žádáme o o�ezání ke�� u náhonu na Hamerské ulici a dále o�ezání náletových d�evin na 
Brunclíkov� ulici. 
V rámci p�ípravy nového územního plánu byl projednán  projekt „ Holického lesa“. 
Tento zám�r má podporu nejen MmOl., ale všech ostatních zainteresovaných institucí 
z d�vodu  zvýšení turistických aktivit  ob�an� m�sta. 
Byla instalovaná nová výv�sní nást�nka jen pro KM� na chodb� v prodejn� u 
Kratochvíl�. 
Požadavek  na vy�ízení všech finan�ních a administrativních záležitostí  týkajících se 
roku 2008 lze uplatnit do 15. 12. 2008. 
Pozvánka na záv�re�nou kontrolní prohlídku propustku v Keplerov� ulici se koná 12. 12. 
2008 v 10:00 hodin. 

 
 
 

7.  P�íští sch�ze se koná 7.1.2009 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: H. Šišková 


