
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 

ZE DNE 4.3.2009 
 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 4.3.2008 v kanceláři 
detašovaného pracoviště Holice. 

 
 
2.Prezence 
 

Předseda pan Tomášek zahájil schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly,                  
Mgr. J. Kameného, Ing. M. Štěpánka, Mgr. J. Horské, Mgr. I. Forman  a H. Šiškové. 

   
           Hosté:  strážníci městské policie,V. Zapletalová,p. Kotsopoulos a p. J. Svoboda st.  
 Omluvena: pí Kalodová 
  
  
 
 
3. Schválení zápisu z minulé schůze 
            
Bez připomínek. 
 

 
 
 

4. Připomínky městské policie a hostů 
 
Pan J. Svoboda st. předal KMČ dopis s nesouhlasným stanoviskem k prodeji parcely č. 88. 
Městská policie informovala o provedené kontrole stání motorových vozidel v křižovatce ulic 
Hamerská a Jaselská. Paní Zapletalová požadovala zabudování odpadkového koše  na psí 
exkrementy na ul. Sladkovského. Pan Kotsopoulos – připomínka k veřejnému osvětlení a jeho 
rekonstrukci v ul. Partyzánská.. Požaduje rozšíření počtu lamp veřejného osvětlení. Dále 
reklamoval zhotovení bezprašné komunikace na konci ul. Partyzánská  (úprava recyklátem). 
 

 
5. Došlá pošta: 
 

- Na vědomí:   
- Dopis z MmOl – propadlý chodník – nutno reklamovat na odboru dopravy. 
- Dopis z MmOl – stanovení konzultanta v KMČ versus p. Svoboda. Stanoven Ing. 

Mojmír Štěpánek. 
- Dopis manželů Macákových ohledně výstavby autobusové zastávky na ul. 

Hamerská. Manželé se zastávkou nesouhlasí. 
- E-mail – jmenování nové členky KMČ -  Mgr. Iva Forman 
- Dopis pana Pospíšila – černá skládka na ul. Hamerská – odklizení projednáno 

s TSMO spolu s vyřezáním náletových keřů. 
- E-mail MmOl – odbor ochrany – požadavek na zpracování karty obce. Podklady 

zpracuje předseda KMČ Tomášek. 



- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  -  Kaufland - IV. tapa 
 
KM Č schvaluje: 
 

- Pronájem části parcely č. 1916/23 – 195 m2 pro výstavbu cyklostezky k Olympii 
- Prodej části parcely č. 1721/29 – 50 m2 na ul. Šlechtitelů na uskladnění materiálu. 
- Prodej části parcely č. 1726/1 – 38 109 m2 a č. 1725/1 – 1007m2 pro výzkum a 

ověřování pěstitelských technologií  
- Prodej parcely č. 1857/78 – 2224 m2 pro účely zemědělského obdělávání 
- Pronájem parcely č. 1446/1 – 2362 m2 parc. č. 454 – 1001 m2 – obslužná 

komunikace v ul. U pekárny 
 

  
       
 
6. Různé : 
 
 

- Oprava přechodu na Návsi Svobody u potravin – zaslat písemnou žádost na odbor 
investic 

- Připomínka na přemístění světla v Krokově ulici ze soukromého pozemku na 
spojovací ulici mezi ul. Sladkovského a ul. Krokova. 

- Hřbitovy města Olomouce – připomínka k nevyhovujícímu provozu pracovníků 
Hřbitovů města Olomouce 

- Dotaz na stavbu vědeckého pracoviště přírodovědecké fakulty na ul. Šlechtitelů. 
- Ústní zpráva o jednání v Grygově týkající se rekreační zóny (návaznost na 

Holický les) 
- Úklid veřejných prostranství v severovýchodní části Holice. Dle sdělení náměstka 

primátora pana Šnevajse bude řešeno do třech měsíců nezaměstnanými. 
- Zabezpečení kontejnerů na drobný elektromateríál na ul. Krokova.TSMO budou 

upozorněny  na nedokonalé zabezpečení kontejneru. 
  

7.  Příští schůze se koná 1.4.2009 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala: H. Šišková 


