
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 13.1.2010 

 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 13.1.2010 v kanceláři 
detašovaného pracoviště Holice. 

 
 

2.Prezence 
 

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

   
           Hosté:   městská policie- p. Očenášek 

Nepřítomna: Mgr. I. Forman , Ing. Mojmír Štěpánek – oba bez omluvy 
   
 
3. Doplnění zápisu z minulé schůze 
            
- Podána zpráva o omezení úklidu ve městě. Jeden pracovník TSMO (p. Baláž) bude 

převeden do Holice na úklid  
- KMČ schvaluje zakoupení dárkového balíčku pro p. Jahodu, který odchází do důchodu. 
- Na základě písemného zápisu byla podána podrobná zpráva  ze setkání předsedů KMČ ze 

dne 26.11.2009. 
 

4. Požadavky na městskou policii  
 
- Odstavené auto  na Staré Přerovské – zjistit majitele. 
- Kontrola aut navážejících sůl – jezdí odkrytá. 
 
 
5. Došlá pošta: 

 
Na vědomí:   
 

- Dopis Povodí Moravy, vyjádření o závadném přístupu na Hamerském náhonu v rámci 
opravy ul. U Potoka – kácení stromů 

- Pozvání na jednání o návrhu souboru změn č. XX VpnSU Olomouc 4.1.2010. V rámci 
projednání těchto změn projevila zájem o prodej pozemků, fa RESTA, která tyto 
pozemky užívá pro recyklaci stavebního materiálu při cestě do Nového Dvora. 

- Rozhodnutí o užívání veřejného prostranství ul. U solných mlýnu havárie vodovodního 
řadu. 

 
 
6. Různé: 

 
Plán schůzí KMČ- Každá první středa v měsíci, vždy v 18:00 v kanceláři detašovaného 

pracoviště MmOl. Případné změny budou uvedeny na vývěskách v zápisu KMČ č.4 Holice. 
  



- Bude vyvoláno jednání o novém projektu rekonstrukce ulic Na Dílkách, Na Zábraní              
a Ječmínkova. 

-  
- Poplatky za komunální odpad  se budou vybírat od 1.2.2010 do 31.5.2010  od 8:30 do 
12:00 a od 13:00 do 16:45 v kanceláři detašovaného pracoviště MmOl. 
  
     
7.  Příští schůze se koná 3.2.2010 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala: H. Šišková 


