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

ZE DNE 4.2.2009 
 
1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 4.2.2008 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, Mgr. I. Kalodové a H. Šiškové. 

   
           Hosté:  pí Forman , 2 strážníci MP  
 Omluven: Kamenný (pro nemoc) 
 Neomluven: p. Dostál 
  
 
 
3. Schválení zápisu z minulé sch�ze 
            
Odpov�� �eské pošty na dopis KM�.P�ipomínka bude �ešena úpravou provozních podmínek. 
 
Ze strany komise bylo konstatováno, že kritizované  krmení ko�ek na návsi Svobody pokra�uje 
dále na jiném míst�. 
 
KM� byla seznámena s dopisem nám�stka Majora panu Št�pni�kovi, týkající se požadavk� na 
zlepšení dopravní situace p�i vyúst�ní ulic U h�išt� a Emy Destinnové na ul. Týneckou. 
 

 
 
 

4. P�ipomínky a požadavky na m�stskou policii 
 
 
 
Tento bod projedná p�edseda KM� p. Tomášek p�ímo se p�íslušníkem MP p. Hradilem, který má 
na starosti obvod m�stské �ásti Holice. 
Zárove� mu p�edá stížnost pana Pospíšila na �ernou skládku, která se nachází na ul. Hamerská 
v blízkosti náhonu p�i vjezdu do ul. Jaselská (u mostu). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Došlá pošta: 
- Na v�domí:   
- Oznámení o projednání návrh� zadání souboru zm�n �íslo XX. ÚPn SÚ Olomouc. 
- Zahájení vodoprávního �ízení bez místního šet�ení a ústního jednání “Kaufland“ 
- Zvláštní užívání místní komunikace v ul. Jaselská X Hanácká,                        

P�erovská X Hanácká, Na Krejnici X Staškova. Ve všech p�ípadech se jedná o 
havárii podzemních inženýrských sítí. 

- Dopis z OŽP – Ing. Štepánková – O�ez problematických d�evin na ul. Keplerova. 
 
 
KM� schvaluje: 

- Prodej �ásti parcely �. 88 – 137m2 panu Tomkovi. KM� �. 4 Holice projednala 
dne 4.2. 2009. S prodejem souhlasíme za dodržení všech zákonných podmínek 
(v�cné b�emeno). 

- Prodej �ásti parcely 306/3 – 117 m2, 306/3 – 1648m2 a 306/32 – 1419m2. 
KM� projednala 4.2.2009 prodej výše uvedených parcel. S prodejem souhlasíme, 
ale trváme na dodržení všech podmínek uvedených na sd�lení ze dne 8.1.2009. 

-  Prodej parcely  �.628 – 43m2 manžel�m Šrámkovým, ul. Keplerova – p�íjezd 
k domu. 
 

  
 

 
       
 
6. R�zné : 
 
 

 - Na v�domí – souhlas  s projektem chodník� na ul. Keplerova. 
 - Upozorn�ní na poškozený p�echod na návsi svobody u prodejny potravin. 
 - Upozorn�ní na nepo�ádek u kontejneru na ul. Krokova. 
 
 

7.  P�íští sch�ze se koná 4.3.2009 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: H. Šišková 


