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

ZE DNE 1.9.2010 
 
 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 01.9.2010 v kanceláři 
detašovaného pracoviště Holice. 

 
 

2.Prezence 
 

Paní Mgr.J.Horská  zahájila schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly, J. Dostála,         
Ing.Štěpánka, Mgr.Glacner  a  H. Šiškové.  

Hosté:              2 příslušníci Městské policie 
Nepřítomni:     S.Tomášek, I.Kalodová a   J.Kamený – všichni omluveni  
   
 
3. Kontrola zápisu z minulé schůze 
            
- Zápis se doplňuje o informaci- požadované vykácení mirabelky bylo provedeno. 
- Oprava ulice Na zábraní – komunikace je sesvahovaná k domům, což brání odtoku 

dešťové vody do náhonu. 
 
4.Městská policie  
             byla upozorněna na chybějící poklop v ulici U cukrovaru, který je nutno zabezpečit. 
             Opakovaně byla Městská policie požádána o provádění kontrol v Holici, vč.hřbitova 
             a psaní po fasádách domů. 
 

 
5. Došlá pošta: 

Příprava návrhu pro plán údržby a investic pro rok 2011. 
               
Údržba: 
- oprava parkoviště na Návsi Svobody u domu č.44,46, havarijní místa opravit recyklátem. 
- cesta kolem Obermanna – opravit recyklátem. 
- chodník – přechod z návsi do Partyzánské a Slunečné  
- dokončení opravy chodníku v ulici Partyzánská 
- oprava ulice Emmy Destinové 
 
Investice: 
- chodník na ulici Hamerská (dosud neexistující) a řešení křižovatky ulic Hamerská, Na 

krejnici a Staškova 
- rekonstrukce hřbitova – dle zpracovaného projektu 
 
Zimní údržba: 
-          KMČ doporučuje sníh na chodnících odhrnovat, místo solení nebo sypání inertním                      
- materiálem. 

Dále doporučujeme provádění kontrol pracovníků provádějících úklid. 
 



Na vědomí: 
 
- Dohoda o povolení rozkopávky veřejných prostranství v ulici U cukrovaru – garáže.. 
 
 
6.Různé: 
 
- Ubytovna v ulici U cukrovaru. 
- Vzhledem k finanční náročnosti, majitel ubytovny slíbený plot budovat nebude. 
- Sběrové dvory budou 28.9. uzavřeny – státní svátek. 
- Stížnost p.R.Pospíšila na venčení psů a neuklízení jejich exkrementů, volně pobíhající 

Psi velkých plemen bez košíku a vodítek nebo v mnoha případech tyto psi venčí děti bez 
doprovodu dospělé osoby. Nahlášeno městské policii. 

- Upozornění občanů na velké mezery v dopravě MHD po 20 hodině večer. Bude  
projednáno na DPMO. 

- SBĚROVÁ SOBOTA:   23.10.2010 
 
 
7.  Příští schůze se koná 06.10.2010 v 18:00 hodin 
 
Schválil:  S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala:   H. Šišková 


