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

ZE DNE 5.3.2008 
1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 5.3.2008 v kancelá�i 
detašovaného pracovišt� Holice. 
 
2.Prezence 
 

P�edseda pan Tomášek zahájil sch�zi za p�ítomnosti �len� KM� – J. Dostála,Ing. J. 
Št�ly, Ing.M. Št�pánka, J. Kameného,  Mgr. J. Horské a H. Šiškové  
 
Hosté: p. Hradil (MP), p. Snášel, p. Švec (Nový Dv�r), p. Šváb 

 
3. Schválení zápisu z minulé sch�ze 
 
 Dopln�ní: Ve v�ci k�ižovatky Hamerská X Staškova bylo jednáno s Policií �R s panem 
Novotným  a  bylo dohodnuto, že KM� zpracuje návrh a tento odešle Policii k vyjád�ení. Bylo 
navrženo snížení rychlosti na ul. Hamerská. 

Na chodník byl zpracován návrh a byl rovn�ž p�edložen ke schválení.Bylo navrženo, aby 
na financování chodníku se podílela firma SEKNE  a  na chyb�jícím chodníku na druhé stran� se 
podílel pan Venhuda. Rovn�ž tak byl zpracován návrh na �ešení situace kolem fotbalového 
stadionu (vzata v potaz obytná zóna), ale toto není zatím do�ešeno. Tato otázka se musí projednat 
s 1. HFK Holice. 

  
 
4. P�ipomínky a požadavky 
 
 m�stská policie:  

- na  rozcestí ulic Hamerská, E. Destinové a Na Krejnici denn� parkuje kamion. 
- parkování kamion� v ul. U cukrovaru za zna�kou  
- parkování aut v ulici Staškov� p�i zápasech (jedním kolem stojí na chodníku) 
 

Žádáme m�stskou policii o prov��ení a �ešení t�chto problému ve výše uvedených 
lokalitách 
 
Nový Dv�r – požadavky pro TSMO:  
- odvoz TDO  upravit cyklus odvozu 1x za týden 
- p�i sb�rových sobotách p�istavit do Nového Dvora konteiner. Tato lokalita není p�i 

sb�rových sobotách nijak �ešena, jedin� snad odvést sb�r do Holice.  
 

P�ipomínka pana Švába – dopravní situace v ul. Staškova  a  U H�išt�. Situace je zde 
svízelná nejen p�i zápasech 1. HFK, ale i p�i trénincích. Nutno �ešit.  

 
 
 

5. Došlá pošta  
   
- Na v�domí : 
- finan�ní p�ísp�vky pro KM� 



- provedení opravy p�áslavické svodnice a vybudování chodníku v tomto míst� 
- požadavky na TSMO  - �išt�ní komunikací 
- údržba lavi�ek na Návsi Svobody 
- nát�r sloup� ve�ejného osv�tlení 
- zákaz vjezd� t�žké kaminónové dopravy na ul. P�emysla Orá�e 
- dopis KÚ v Olomouci o zrušení rozhodnutí a pokra�ování vodoprávního �ízení – 

Mlýnský náhon. 
- povolení k užívání ve�ejných prostranství: ul. Pr�myslová – napojení inženýrských 

sítí  
6. prodej majetku MmOl: 

- parcela �. 1928/1 – 10m2 pod plynovou regul. Stanicí na ul. Brunclíkova 
- parc. �.927/1 – 512m2 na výstavbu rodinného domu za ul. U H�išt�.  
- KM� prodej obou položek projednala a schválila 

 
 
7. r�zné  

- Seznámení s diskusním p�ísp�vkem p�edsedy KM� na zastupitelstvu. 
- Petice obyvatel dom� U cukrovaru 38 – 42 týkající se vybudování chodníku mezi ul. 

U Cukrovaru a Návsí Svobody a �ešení dopravní situace v této ulici. 
- O obou problémech bylo jednáno, jak bude znám výsledek, budeme ob�any v daných 

v�cech informovat. 
- Vybudování chodníku v ul. U pekárny bude novu projednáno. 
-  Zne�iš�ování ovzduší bývalého cukrovaru – stížnost obyvatel domu �.18 v ul. U 

cukrovaru p�edáváme OŽP MmOl spolu s fotodokumenatcí. 
- Vybudování zábrany u domu �. 60 na ul. P�erovská  

 
7. P�íští sch�ze se koná 3.4.2008 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: H. Šišková 


