
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCH�ZE 
ZE DNE 7.11.2007 

 
 
1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 7.11.2007 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, J. Kamenného, Ing. J. Št�ly., L. zahradníka, Mgr. J. Horské, H. Šiškové a  L. Sachové  

host:  MP - p. Hradil. 
 

3. Schválení zápisu z minulé sch�ze 
 
 Zápis byl p�e�ten p�edsedou  KM�  a v sepsaném textu byl schválen. 
 
4. Nevy�ízené p�ipomínky z minulé sch�ze:  
 

- Dopis manžel� �echových, týkající se zad�laných kanálových vpustí na                          
ul. Brunclíkova. Komunikace pat�í správ� silnic Olomouckého kraje, kde byla tato 
záležitost projednána a bylo p�islíbeno zjednání nápravy (obnovení kanálových vpustí).  

 
5. Došlá pošta  
 

Na v�domí: 
- oznámení TSMO o zahájení zimní údržby místních komunikací 
- zm�na povolení k odb�ru povrchové vody – J.Tomek 
- zábor ve�ejných prostranství – J. R�ži�ka /stánkový prodej Na Návsi Svobody 
- rozhodnutí a dohoda – ul. Keplerova a U cukrovaru (Forcom Net s.r.o.– �ubík) 
- ul. U cukrovaru 3 – vyprošt�ní vrtné hlavice  
- ul. Jaselská 32 – skládka d�eva 
- rozhodnutí a dohoda U cukrovaru 4 – vodovodní p�ípojka 
 

5A. Prodej parcel �. 1403 a 1404 – 750m2 – KM� zám�r m�sta projednala  a s prodejem 
souhlasí. 
 
6. Požadavky a p�ipomínky pro MP 
 

- Ov��ení zda stále platí zákaz parkování kamión� mimo parkovišt� o sobotách a 
ned�lích – stále platí  

 
- MP byla požádána aby upozornila majitelku domu Náves Svobody 37 na trvalý 

p�estupek parkování ve vjezdu k tomuto domu a tím tato vozidla znemož�ují 
zásobování prodejny potravin nacházející se v tomto dom�.  

 
 



7.R�zné 
- pod�kování panu Zahradníkovi za výzdobu pomníku TGM a Palackého u p�íležitosti 

28. �íjna. 
- vítání novoroze�at se uskute�ní v pátek 9.11.2007 ve 14:30 na Olomoucké radnici. 
- o�išt�ní po�márané zdi na zastávce MHD U pekárny a do�ešení výjezdu                           

z  ulice E. Destinnové – znovu projednat s panem Zívalou z TSMO. 
 
8. P�íští sch�ze se koná 5.12.2007 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: A. Šišková 


