
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 7. 3. 2012 

 
1. Zahájení: 
 

Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 7. 3. 2012 v 18:00 hodin do kanceláře  
detašovaného pracoviště na návsi Svobody č. 41 v Olomouci – Holici  zahájil předseda  
KMČ pan Silvestr Tomášek.   

 
2. Prezence: 
 
             Předseda KMČ Holice Silvestr Tomášek, dále byli přítomni:   
          Mgr. Pavel Hanák, Mgr. Barbora Jurková, Iva Kalodová, Bohumil Peiker, Ing. Mojmír                                              
          Štěpánek, Bc. František Šváb, Mgr. Tomáš Trunečka, Ing. Juraj Víťazka, Mgr. Jarmila  
          Horská.                    
           
          Hosté: pan Josef Kroutil 
 
3. Kontrola zápisu z minulé schůze: 
            
           Bez připomínek 
 
4. Městská policie:            
             
            Přítomen strážník pan Šoupal 
            Požadujeme kontrolu na návsi Svobody, kde se nesmí na veřejnosti pít  alkohol.             
            Požadujeme kontrolu čekáren MHD v Holici U Mlýna a konečnou zastávku. 
            Požadujeme kontrolu hřbitova. /pobyt bezdomovce, nález použitých injekčních jehel/  
            Upozornění na přestupky majitelů volně pobíhajících psů po Holici.                      
                    
5. Policie ČR:                   
    
6. Došlá pošta:      
                                    
                  
             SMOl odbor životního prostředí – ořezání korun 3 lip na návsi Svobody v parku,  
             povoleno. 
             Rozpočet na opravu kapličky na hřbitově pátera Lahody. 
             Ukončení členství v KMČ v Holici JUDr. Ivo Glacnerové na vlastní žádost. 
             Povolené rozkopávky a zábory veřejného prostranství v Holici: 
             Hamerská ulice č. 629 – oprava fasády domu do 29. 2. 2012. 
              
 
7. Odeslaná pošta:  
 
            SMOl odbor majetkoprávní – nesouhlas KMČ s budováním oplocení p. č. 89 v k.ú. 
            Holice u Olomouce, bylo nabídnuto jiné řešení přístupu k tomuto pozemku.  
      
                                                                 



                                 
8. Majetkoprávní záležitosti:   
 
               KMČ č. 4 souhlasí s pronájmem části 15 m² pozemku parc. č. 1787 v k ú.Holice u 
               Olomouce k postavení úlů se včelami,  k uvedenému místu  nevede přístupová cesta. 
               KMČ č. 4 souhlasí s prodejem části 16 m² pozemku parc. č.1943  a části 3 m² 
               pozemku parc.č.1941  vše v k ú. Holice u Olomouce k vybudování bezbariérového 
               vstupu do prodejny.                  
   
 9.  Různé:   
                       
 

      Technické služby města Olomouce oznamují, že 15. 3. 2012  se uskuteční v Holici  
      svoz  bioodpadu. Dále bude svážen bioodpad od dubna v liché čtvrtky v m ěsíci. 
 
      Poplatky za svoz komunálního odpadu je možné platit v Holici na  detašovaném  
      pracovišti MMOl každé pondělí a úterý v úředních hodinách od 6. února 2012       
      do 31. května 2012. Poplatky zůstávají stejné jako v loňském roce.  
      Poplatky za chov psů je možné také zaplatit na tomto pracovišti, vezměte s sebou 
      složenku. 

 
Od 1. 1. 2012 byla vydaná vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti na území 
města Olomouce.  Jedná se o prostory ve vzdálenosti do 100 m kolem  škol, hřišť, 
ordinací lékařů, obchodů s potravinami, kostelů, úřadů, parků a parčíků, 
zastávek a čekáren autobusů a tramvají. 
 
TSMO instalovaly nové tabulky s označením ulic na požadovaná místa. 
Byla provedena kontrola místního rozhlasu, chybné zařízení bude opraveno a 
instalováno. 
 
Holický les, probíhá výběrové řízení na ozelenění plochy, budování lávky a 
cyklostezky. 
 
SBĚROVÁ  SOBOTA se uskuteční 7. dubna 2012, stanoviště U Cukrovaru, U 
Hřiště, 8:00 – 13:00 hodin. Sběr bude řídit pracovník TSmOl. 
 
 
Připomínky občanů: 
 

            Někteří občané venčí své psy na nohejbalovém hřišti v ulici Na Krejnici, uvedený   
            prostor bude vyznačen zákazovými tabulkami. 
            Požadavek občanů na obnovení prodeje živých ryb v Holici. 
            U Cukrovaru-požadavek občanů na vybudování chodníku a zlepšení úklidu veř. ploch. 
 
  
10.  Příští schůze se koná 4. 4. 2012 v 18:00 hodin 
 
            Schválil:  Silvestr Tomášek, předseda KMČ č.4      
            Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


