
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCH�ZE 

ZE DNE 5.9.2007 
 
 

1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 5.9.2007 v kancelá�i 
detašovaného pracovišt� Holice. 
 
2.Prezence 

P�edseda pan Tomášek zahájil sch�zi za p�ítomnosti �len� KM� – p. Dostála, Ing. M. 
Št�pánka,p. Kamenného, p. Zahradníka, Mgr. J. Horské,L. Sachové  H. Šiškové a Ing. J. Št�ly. 

omluven: J. Pešata - dovolená 
host: p. Jaroš – MP 
         Ing. R. B�hal – ul. Staškova  
 

3. Schválení zápisu z minulé sch�ze 
 Zápis byl p�e�ten a schválen. 
 
4.Spolupráce s MP 

Ze strany MP nebylo žádných p�ipomínek a požadavk� na naši KM�. 
KM� naopak informovala   zástupce MP. 
- vyvážení hlíny z výkopu obt. Kanálu v no�ních hodinách. Dle sd�lení Ing. Paucha 

z Povodí Moravy a.s. a na základ� informací z kontrolního dne  by se m�la tato 
zemina vyvážet poze v denní dob� a to po všech trasách – ul. Holická, Sladkovského, 
Brunclíkova, Hamerská a  Keplerova. KM� požádala MP o provád�ní kontroly. 

- Znovu byla MP upozorn�na na skute�nost, lze nelze podce�ovat požadavky  na 
zajišt�ní dohledu p�i poh�bech z místního kostela  na místní h�bitov, vzhledem 
k velmi silnému provozu na Návsi, zejména pak p�i p�echodu na ul. Keplerovu 
sm�rem k h�bitovu. 

- KM� také znovu upozornila na nevhodné chování mladých zvlášt� ve ve�erních 
hodinách. Žádáme v�tší dohled na touto problematikou , aby se tak co nejvíce 
zabránilo vznikáním škod na ve�ejném majetku. S tímto problémem byla seznámena  
i Policie �R 

5.Nevy�ízené žádosti z minulé sch�ze : 
- prodej parc. �. 824 – KM� prodej schvaluje 
- žádáme maj.pr. odbor  o  dodate�né zaslání pr�vodního listu 

6. Došlá pošta : 
- návrh požadavk� pro plán  údržby pro rok 2007 

a) oprava „ P�áslavické svodnice“ 
b) oprava b�ehu mlýnského náhonu u domu p. Mortbitzera, ul. P�. Orá�e 

7.Maj.-právní záležitosti 
- prodej �i pronájem �ásti parc.�.1929/4 – 9m2 – žad. Ing. Svoboda KM� nesouhlasí  
s prodejem �i pronájmem. Doporu�ujeme umístit v zahrádká�ské kolonii na pozemku Ing. 
Svobody kontajner, kde by se ukládal odpad ze zahrádek   i odpad z potokas odvozem 1x 
za 14 dní.  Tím by se také p�edešlo zne�iš�ování ovzduší z pálení. 

8. R�zné: 



- ob�ané z. ul. Hamerská, Sdtaškova a Jaselská p�edal KM� „petici“ ve které 
upozor�ují na neúnosný automobilový provoz  v této lokalit�, na chyb�jící chodníky, 
na nevyzna�ený  p�echod p�es k�ižovatku t�chto ulic a nedostate�né dopravní zna�ení. 
PETICE BUDE P�EDÁNA NA MMOL 
 

- KUPNÍ SMLOUVA  na d�m Náves Svobody �.37: 
Žádáme maj.-ráv. Odbor o vysv�tlení pro� v kupní smlouv� nebyla zakotvena podmínka 
využití objektu dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 18.9.2007.  
Trváme na písemné odpov�di. 
 
- Dopis p. Zahradníka „PROBLEMATIKA KM�“ 

Dopis byl p�e�ten, schválen a podepsalo jej 8 �len� KM�, jeden se podpisu zdržel. 
 
9. Po dohod� s p. ing. Hoppem Vás žádáme o zajišt�ní umíst�ní dopravní zna�ky „ZÁKAZ 
STÁNÍ“ na ulici U cukrovaru v prostoru místa na kontejnery (bližší ur�ení - na konci „Malého 
parkovišt�“). O umíst�ní zan�ky žádáme více jak 1 rok a dosud nebyla osazena. 
 
10. P�íští sch�ze se koná 3.10.2007 v 18:00 hodin. 
 
 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: A. Šišková 


