KOMISE M STSKÉ ÁSTI .4 OLOMOUC-HOLICE
Zápis ze sch ze ze dne 5.6.2007
1) Zahájení - KM .4 Holice svolala pravidelnou sch zi v 18:00 hod. v kancelá i
detašovaného pracovišt Holice.
2) P ítomni: sch zi zahájil p edseda p. Tomášek za p ítomnosti len KM –p. J. Dostál,
ing. M. Št pánek, L. Sachová, J. Kamenný, Mgr. J. Horská, H. Šišková
Hosté: M Policie- p. Hradil
pracovník DP- p. J. Pešata
Omluveni: p. L. Zahradník – nemoc
p. J. Št la – služ. Cesta
3) Schválení zápisu z minulé sch ze.
Zápis byl projednán a nutno doplnit, že na ul. P emysla Orá e, kde je studna
v havarijním stavu a bylo p islíbeno zásobování vodou p istavením cisterny. Dosud se
tak nestalo, nutno zaurgovat.
4) Záležitosti týkající se M Policie
KM byla seznámena se zprávou o innosti M Policie za rok 2006.
Spolupráce M Policie s naší KM byla hodnocena jako velmi dobrá.
KM požaduje zvýšení kontroly na dodržování rychlosti s eventuelním postihem
idi e.
Dále KM upozornila na odstavený vrak na Staré P erovské naproti firmy „Harazin“
Žádáme jeho odstran ní.
Rovn ž bylo upozorn no lenem KM na zne išt ný chodník v prostoru restaurace
U sv. Jana na P erovské ulici. Nutno provést kontrolu.
5) Došlá pošta:
- na v domí: -oprava propustku „P áslavická svodnice“ spolu s vybudováním
chodníku na zatrubn né ásti v pokra ování po b ehu svodnice s vyúst ním do
ulice Partyzánská (pouze vysypat št rkem). Požadavek na chodník byl za azen
do registru inv. pot eb SMOL.
- Katastrální mapa a digitální zpracování
- Rozpo et KM pro rok 2007¨
- Dohoda o povolení zvl. užívání ve . prostranství a zelen ul. Je mínkova,
Pavelkova . 18, Náves Svobody .2-61, ul. Brunclíkova – pokl. kabel NN
- Rozhodnutí ul. U cukrovaru od 1.-6, Keplerova . 6-65 – pokl. kabel NN
- Kol. rozhodnutí rozš.centr. KAUFLAND, vod. Dílo II. etapa
- Oznámení ve . vyhláškou – zahájení vodopr. ízení – rekonstr. ul. U potoka
- Zm na povolení k odb ru povr. Vody J. Tomek – usnesení o stanovení lh ty
pro podání návrh k ízení
- Oznámení o zahájení vodopr. ízení bez místšet ení a úst. Jednání spojené
s usnesením o stanovení lh ty – J. Tomek
6) Prodej majetku MmOl
Prodej ásti parc. . 856/4 – 400 m2 spole nosti Linde GAS a.s. Praha – KM
prodej schvaluje.

7) R zné:
- z ízení internetové stránky pro KM – nutno projednat s p. Snášelem. Zajistí
p edseda KM p. Tomášek.
KM obdržel adresá komisí m st. ástí, seznam ulic spadajících do p sobnosti KM
Holice, seznam len komisí m st. ástí a jejich webové stránky.
Pokra ování bodu . 6:
Požadavky na TSO -

pro ez strom na Návsi Svobody
úklid východní ásti tj. od ul Sladkovského p es ulici
Brunclíkovu, P erovskou a bo ní p ilehlé ulice.
Kropení ul. Krokovy ( je v sou asné dob provád no)
Úklid kolem velkých kontejner p i odvozu t íd ného
odpadu. (Úklid není provád n).
Nedosta ující odvoz plast .

- Dotaz na stav budování východní tangenty – zatím není znám.
- Odstran ní k íže z parc. . 887 na ul. P erovská:
Pokud se bude s pozemkem cokoli d lat, KM žádá, aby byla k tomuto jednání
p izvána. Jedná se o více jak stoletou památku na území Holice a proto
nesouhlasíme s jejím odstran ním.
Navíc pozemek byl prodán bez našeho v domí.
- Urgujeme zabudování dopravní zna ky omezení rychlosti ul. U cukrovaru od . 38 - 42
. Dosud není tato zna ka osazena.
8) P íští sch ze se koná 27.6.2007 v 18.00 hod.
Zápis schválil : Tomášek
Zapsala: Šišková

