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

 
1. Zahájení: 
 

Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 4. 4. 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. Barbora Jurková, Iva Kalodová, Bohumil Peiker, Ing. Mojmír                                                          
          Štěpánek, Bc. František Šváb, Ing. Juraj Víťazka, Mgr. Jarmila Horská. 
 
          Nepřítomni: Mgr. Pavel Hanák, Mgr. Tomáš Trunečka.                              
           
          Hosté: pan  Jaroslav Jurka z ulice U Solných mlýnů, 
                     pan Ing. Karel Šimša, člen Rady města Olomouce. 
 
3. Kontrola zápisu z minulé schůze: 
            
           Bez připomínek 
 
4. Městská policie:            
             
            Přítomen strážník pan Hrdlička 
            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 dětského hřiště za MŠ, veřejného hřiště u ZŠ v Holici. 
            Provoz hřiště u ZŠ -   všední dny 15:00 -18:00 hodin, o víkendech 9:00 – 18:00 hodin. 
            Upozornění na přestupky majitelů volně pobíhajících psů po soukromých pozemcích 
            od ulice Holarova směrem  do Hodolan.                      
                    
5. Policie ČR:                   
    
6. Došlá pošta:   
 
          SMOl odbor majetkoprávní žádá sdělení o vybudovaném výběhu pro psa pana Tomka.                      
          SMOl odbor životního prostředí sděluje, že se zamítá žádost Ing. J. Svobody ohledně 
          schválení manipulačního řádu pro mlýnský náhon v Holici.  
          Pozvánka na přípravnou schůzku ohledně pořádání Dne dětí v Holici. 
         Hřbitovy města Olomouce - zdůvodnění, proč se opět nebudou kácet suché lípy v Holici 
          na hřbitově, neboť zde není vhodné místo k náhradní výsadbě za pokácené stromy. 
              
         Povolené rozkopávky a zábory veřejného prostranství v Holici: 
         Ulice Přerovská – u zastávky MHD, pokládka optického kabelu. 
              
              



 
7. Odeslaná pošta:  
 
            SMOl odbor životního prostředí - požadavky na úklid zelených ploch, které jsou plné 
            odpadků v ulici Pode Mlýnem za garážemi, Stará Přerovská kolem vozovky, 
            Hamerská poblíž Setuzy.       
                                                                 
                                 
8. Majetkoprávní záležitosti: 
                                 
   
 9.  Různé:   
                       
 

      Technické služby města Olomouce oznamují, že se mimořádně dne 13. 4. 2012  
      uskuteční     v    Holici svoz   bioodpadu. Dále bude svážen bioodpad vždy v liché  
      čtvrtky až do prosince 2012. 
 
      Poplatky za svoz komunálního odpadu je možné platit v Holici na  detašovaném  
      pracovišti MMOl každé pondělí a úterý v úředních hodinách do 29. května 2012.   
      Poplatky zůstávají stejné jako v loňském roce.  
       

 
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. 
 
Nabídka na vybudování veřejného dětského hřiště v Holici – KMČ má vytipovat 
lokalitu do konce roku 2012. 
 
 
Připomínky občanů: 
 

            Někteří občané venčí své psy na nohejbalovém hřišti v ulici Na Krejnici, uvedený   
            prostor byl vyznačen zákazovými tabulkami, dále v ulici Holarova na soukromých 
            pozemcích směrem do Hodolan.        
         
 
  
10.  Příští schůze se koná 2. 5. 2012 v 18:00 hodin 
 
            Schválil:  Silvestr Tomášek, předseda KMČ č.4      
            Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


