
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 2. 6. 2010 

 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 2. 6. 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, I Kalodové   a H. Šiškové  
Hosté: příslušníci MP a PČR 
Nepřítomna: Mgr. I. Forman - omluvena,  M. Štěpánek- neomluven 
   
 
3. Doplnění zápisu z minulé schůze 
            
- Otevřen zůstává bod umístění sloupu VO ve spojovací ul. mezi ul. Sladkovského a 

Krokova.  
 
4. Požadavky na městskou policii 
 
- Bylo opětovně požádáno o běžnou kontrolu inkriminovaných míst. Zejména prostor u 
pomníku Palackého a zastávek MHD. Dále bylo požádáno o kontrolu parkování na ul. Moravská. 
Parkující auta znemožňují průjezd ulicí. 

 
4. Došlá pošta: 

 
- KM Č schvaluje:  
 
- Pronájem části parcely č. 1543/3 – 4m2 na ul. Zahradní – umístění poutačů firem                

K. Kováč centrum s.r.o. a Coleman S.L., a.s. 
- Prodej parcely č. 306/34 – 921 m2 – Společnost investiční a majetková,s.r.o. pro rozšíření 

zázemí skladového areálu. 
- Převod (darování) parc. č. 1916/45 – 97 m2 z majetku ŘSD ČR do vlastnictví SMOl. 

Majetkové vypořádání silnice I/55 v katastrálním území Holice 
 
- Na vědomí: 
 
- Dopis Ing. P. Kořínka týkající se opravy chodníků v ul. U Pekárny. Oprava bude 

provedena recyklátem. 
 
 
- Ústní zpráva o opravě kříže na ul. Keplerova. Jsou tři nabídky v různých cenových 

relacích, o kterých bude teprve rozhodnuto. 
-  
- Dopis MMOl – odbor koncepce a rozvoje, týkající se projednávání konceptu územního 

plánu města Olomouce. Akce – „Konceptový autobus“ se v Holici uskuteční 10.6. 2010 



v době od 15:00-19:00 hod na Návsi Svobody ( u školy). Konečné projednání územního 
plánu bude 15.7.2010 v 16:00 na MMOL, Hynaisova ulice.  

 
- Dohoda o rozhodnutí o používání veřejného prostranství:  

-ul. Ječmínkova -  Na dílkách. Pro vybudování plynových přípojek a kanalizace pro nově 
budované rodinné domy v této lokalitě. 
-ul. Keplerova – umístění předzahrádky pro sezónní restaurační provoz. 
-ul. Staškova – oprava chodníku 
 

- Dopis MuDr. J. Křivánka  ohledně ničení chodníku na ul. Moravská  a Jaselská. 
- Dopis MMOl, odpověď na dopis Ing. J . Svobody týkající se házení posečené trávy a 

různého odpadu do Hamerského náhonu.  
- Ústní zpráva o závadách na nově vybudované komunikaci v ul. Na zábraní. Důvodem  je 

špatný odtok dešťové vody, závada byla již reklamována. 
- Zpráva o „Holickém lese“. Byl schválen projekt i financování této akce. Počítá se zde i 

s umístěním kříže z ul. U Hřiště. 
  
 
6.Různé: 
 
- KMČ odeslala dopis na Správu hřbitovů města Olomouce, ohledně nedostatečného 

odstranění pomníku z hrobového místa rodiny Zdráhalových. Opětovně žádáme o 
vykácení třech stromů na holickém hřbitově. 

- Schválena finanční částka 1000 korun na věcné dárky pro děti z mateřské školy, které 
odchází do školy.  

- Připomenut petiční arch za 1 Olomouc – rozdělení na volební obvody. 
 
 
 
    7.  Příští schůze se koná 30.6.2010 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala: H. Šišková 


