
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 5. 5. 2010 

 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 5. 5. 2010 v kanceláři 
detašovaného pracoviště Holice. 

 
 

2.Prezence 
 

Pan Tomášek  zahájil schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly,  Mgr. Horská,        
J  . Dostála, Mgr. Kameného, Ing. Štěpánka  a H. Šiškové  
Hosté: příslušník MP, pí Sedláková 
Nepřítomna: Mgr. I. Forman - omluvena,  I. Kalodová - neomluvena 
   
 
3. Doplnění zápisu z minulé schůze 
            
- Veřejné osvětlení ve spojovací ul. mezi ul. Sladkovského a Krokova nebude - není nutné. 

Dle dodatečného zjištění na MMOl – odboru dopravy , je nutné podat písemnou žádost o 
umístění VO. 

- Označení přechodu na ul. Brunclíkova (u mlýna) nebude provedeno. Nadále bude 
přechod označen pouze zebrou. 

 
4. Požadavky na městskou policii 
 
- Bylo opětovně požádáno o běžnou kontrolu inkriminovaných míst. 

 
4. Došlá pošta: 

 
 
- Na vědomí: 
- Zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření – rekonstrukce komunikace ul. 

Ječmínkova a Na dílkách 
- Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace pro napojení kanalizace a plynovodu 

v ul. Ječmínkova  a Na dílkách 
- Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace  pro přípojku vody v ul. Moravská 
- Objednávka na předláždění chodníku v ul. Staškova 
 
- Majetkoprávní záležitosti: 
- pronájem parcely č. 439-325m2, parc.č. 438- 448 m2, parc.č. 436/1 – 195 m2 a parc.č. 

1929/1- 69m2  -  žadatel – pí Obermannová. 
- prodej parcel č.306/1, 306/16, 306/19, 306/23, 306/38, 311/13, 2004/6,  308/2, 306/17, 

308/1 – celkem 13 040 m2, žadatel -  fa Ptáček. 
  
 
6.Různé: 
 
- KMČ schválila částku 500 Kč na zakoupení odměn pro skauty na dětský den 



- Byla opravena zastávka MHD u Drogerie, finanční náklady uhradí TSMO. 
- Ústní zpráva o dokončení opravy  a předání ul. Na zábraní a ul. Staškova. Pan Vitásek má 

dodat paragon na materiál na dokončení plotu. Ul. U potoka má být dokončena v červnu. 
- Paní Sedláková vznesla dotaz na možnost připojení kabelové televize. Byla odkázána na 

provozovatele sítě. 
- Oprava hřbitova proběhne asi v roce v 2011. Projekt na tuto opravu bude zpracovávat 

některá z olomouckých projekčních kanceláří dle výběru. 
- Zpráva z jednání  s paní Fantovou (MMOl) o umístění mateřského centra Heřmánek. 

Tento bude umístěn v obřadní síní bývalého MV Holice. 
- Demontovaný kříž z ul. U hřiště je zatím uložen a kameníka. O jeho novém umístění se 

v budoucnu uvažuje v „holickém lese“. 
- Člen KMČ doporučil zjistit na MMOl omezení dopravy na území města. 
 
 
 

Poplatky za komunální odpad  se  vybírají každé pondělí do 31.5.2010                                      
a to  od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:45 v kanceláři detašovaného pracoviště MmOl.  
  
    7.  Příští schůze se koná 2.6.2010 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala: H. Šišková 


