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

ZE DNE 1.4.2009 
 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 1.4.2009 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, J. Dostála ,Mgr. J. Horské, pí Kalodové, Mgr. I. 
Forman  a H. Šiškové. 

   
           Hosté:  dva strážníci městské policie  
   
  
  
3. Schválení zápisu z minulé schůze 
            
- Doplnění zápisu- Pan Vlček z ul. Partyzánská (Amerika) jednal se zástupcem SmOl                 

a KMČ a žádal opravu cesty a zabudování veřejného osvětlení v této lokalitě.  
- Úklid v ul. Krokova kolem kontejneru na tříděný odpad byl projednán s TSMO, a.s.m 

rovněž tak úklid černé skládky v ul. Revoluční .  
- Veřejné osvětlení a vybudování chodníku - štěrková krajnice  v ul. Šlechtitelů                             
- a   zabudování osvětlení bude projednáno s Policií ČR. 
 

 
 

4. Požadavky na městskou policii. 
 
Opětovně požadujeme dohled nad parkováním motorových vozidel a dohled nad pořádkem (není 
míněn úklid) v působnosti KMČ č. 4 Holice. 
 
 

 
5. Došlá pošta: 

 
- Na vědomí:   
- Jmenování Mgr. Ivy Forman členku KMČ č. 4 Holice. 
- Dopis pana Maška – umístění orientační tabule (označení ulic) na jeho domě.  Po 

dokončení opravy fasády domu budou tabulky umístěny zpět, ale je nutno požádat 
o nové, jelikož jsou stávající tabulky zrezivělé. 

- Dopis pana Fr. Krátkého – stížnost na havarijní stav místní komunikace a 
chodníku v ul. U potoka a přiložené odpověďi z roku 2006 vedoucího odboru 
dopravy MmOl pana Ing Hoppa. 

- Na základě jednání s náměstkem primátora JuDr. Martinem Majorem by se s 
realizací opravy této ulice mělo začít v letošním roce. Toto vyjádření se týká i 
ulice Na zábraní. 



- Oprava propadlých chodníků po pokládce kabelů. Oprava byla projednána se 
zástupcem fy MSEM, a.s. v rámci záruční lhůty. Dopis náměstka hejtmana Ing. 
Pavla Horáka – KÚ a Ivany Kalodové z KMČ  Holice týkající se Holického lesa. 

- Dopis TSMO spolu s plánem čištění komunikací a oznámením o přestěhování 
provozovny odpadového hospodářství a provozovny dopravy do areálu na ul. 
Libušina v Olomouci – Hodolanech. 

 
- Dopis z MmOl – odbor dopravy – přechody pro chodce. Označení na ul. 

Brunclíkova, Náves Svobody, Sladkovského. Doplnění označníku. 
 
- zábory veřejných prostranství: 
- Dopis z MmOl – rozhodnutí. Distr. centrum Kaufland I., II.,III.,IV. Etapa. 
- Havárie podzemních inženýrských sítí Sladkovského č.27 
- Ul. Hamerská X Na krejnici. Zřízení autobusových zastávek. 
- Ul. Sladkovského 1a, 1b. oprava střešní krytiny. 

 
 
KM Č schvaluje: 
 

 
- Prodej parcel č. 678/2,33,34,35,36,37,38,39,40,41 
- Směna části parcely č.30/5- Bělidla  a parcely 1647/1 Holice za část parcely č. 

1647/3 a 1647/6 v Holici. 
 

      
6. Různé : 
 
 

- Oprava chodníku  
- Ul. U Cukrovaru u domu č. 38-44 (pozemek města) 
- Ul. Krokova – oprava chodníku a komunikace 
- Ul. Staškova a ul. Revoluční – předláždění chodníku 

 
 

- Žádost SDH Holice o finanční příspěvek 8.000,- u příležitosti 125. výročí trvání 
sboru.V rámci oslav se uskuteční  ukázkové cvičení a zábavní odpoledne. 

- KMČ schvaluje poskytnutí příspěvku požadované výši. 
 
 

Jarní sběrová sobota se koná  2.5.2009 
 
 

7.  Příští schůze se koná 6.5.2009 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala: H. Šišková 


