
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 7.10.2009 

 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 7.10.2009 v kanceláři 
detašovaného pracoviště Holice. 

 
2.Prezence 
 

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

   
           Hosté:  2 strážníci městské policie 

Nepřítomna: Mgr. I. Forman , I. Kalodová, omluveny 
  
  
3. Doplnění zápisu z minulé schůze 
            
- Bez připomínek. 

 
4. Požadavky na městskou policii  
 
- Vzhledem k nepřístojnostem, které se dějí na holickém hřbitově, KMČ požaduje přísnější 

kontrolu. 
- Společnost, která se scházela u pomníku Palackého se sice přestěhovala na lavečku, ale i 

zde je potřeba provádět občasné kontroly. 
 

 
5. Došlá pošta: 

 
Na vědomí:   

- Rozhodnutí o povolení užívání veřejné zeleně firmou MSEM v ul. Keplerova, 
Partyzánská. 

- Rozhodnutí – I.a II. etapa ulice Keplerova, I. a II. etapa ul. Partyzánská a Slunečná, ul. Na 
Zábraní. 

- Dopis Mm Ol o zřízení světelného přechodu na ul. Přerovská, RMO odsouhlasila zřízení 
tohoto přechodu, bude zpracován projekt a následně dle finančních prostředků bude 
přistoupeno k realizaci. 

- Odpověď na stížnost manželů Macákových, ul. Hamerská, odvodnění je nutno projednat 
s vlastníkem parcely a tím není  město Olomouc. Zídka byla mokrá již před budováním 
zastávky, díky neodbornému provedení vjezdů. 

 
 

6. Různé  
 

- Byla zahájena rekonstrukce ul. Na Zábraní firmou Janíček a měla by být ukončena 
v polovině prosince. 

- Ul. U potoka  - zahajuje se rekonstrukce. Zhotovitel fa MODOS s termínem ukončení 
prací  v květnu 2010.  



- Vybudování vodovodního řadu v ul. Přemysla Oráče bude provedena firmou 
Středomoravská vodárenská společnost ještě v letošním roce. 

- Strojové čištění komunikací je prováděno dle stanoveného harmonogramu. Je však nutné 
postavit dopravní značení, aby zde neparkovaly auta a nebránily tak v provádění čištění            
(viz. ul.  U Cukrovaru).  

- Předseda KMČ podal ústní zprávu o průběhu zasedání zastupitelstva města Olomouce 
dne 21.9.2009. 

- Na TSMO byla zaslána písemná žádost a zařazení do plánu pravidelné seče ul. Emy 
Destinnové. 

- Zřízení chodníku na ul. Hamerská – zatím není odezva  a neproběhlo žádné jednání.  
- Vítání novorozeňat se uskuteční v obřadní síni olomoucké radnice 23.10.2009 v 15:30 

hodin. 
- Setkání 75-ti, 80-ti a  85-ti letých jubilantů se bude konat 22.10.2009 – všichni obdrží 

pozvánky. 
 

 
PODZIMNÍ SBĚROVÁ SOBOTA SE KONÁ 24.10.2009 . 

 
 

8.  Příští schůze se koná 4.11.2009 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala: H. Šišková 


