
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 

ZE DNE 2.4.2008 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 2.4.2008 v kanceláři 
detašovaného pracoviště Holice. 
 
2.Prezence 
 

Předseda pan Tomášek zahájil schůzi za přítomnosti členů KMČ – J. Dostála,Ing. J. 
Štůly, J. Kameného,  Mgr. J. Horské a H. Šiškové  
Omluven: Ing.M. Štěpánek 
Hosté: p. Hradil (MP), příslušníci Policie ČR a p. Servus, p. Šváb 

 
3. Schválení zápisu z minulé schůze 
 
 Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek. 

Doplňuje se pouze o informaci o vybudování autobusové zastávky na ul. Hamerská 
v prostoru bývalých garáží silničářů ve směru do Holice, na protější straně ve směru město u 
kavárny. Zastávka oboustranně bude řešena jako čtvrtzáliv. Celá křižovatka ulic Hamerská, Na 
krejnici, Staškova bude řešena spolu se zastávkami. Náměstek primátora Mgr. Ščudlík dostal 
všechny podklady týkající se této záležitosti a přislíbil pomoc.  
 
4. Připomínky a požadavky 
 
 městská policie:  

- byla upozorněna  na skupinu sprejerů – 10 místních a 5 cizích.  
- parkování kamionů v ul. U cukrovaru za značkou  
 
 
Policie ČR: 
- byla upozorněna na nekalé živly v areálu cukrovaru 
 

 
 
 

5. Došlá pošta  
   
- Na vědomí : 
- Povolení rozkopávek  
-  – ul. Na krejnici, havárie vodovodního řadu 

– ul. Průmyslová (točna autobusů) napojení inženýrských sítí TOI TOI 
 
- dopis TSMO s ceníkem nabízených služeb 
- dopis TSMO s nabídkou služeb a harmonogram sběrových sobot, čištění komunikací 

a odvoz tuhého domovního odpadu 
- dopis MmOl – rozhodnutí o odběru povrchové vody z Hamerského náhonu                        

J. Tomkovi 
- kalendář akcí pořádaných OVVI v roce 2008 

 



6. majetkoprávní záležitosti  
- prodej parcely č. 436/3 – 140 m2 panu Dlabajovi 
- prodej parcely č. 1609 – 640m2 panu Brázdilovi 
- prodej parcely č. 1721/6 – 6m2 zřízení trafostanice  

KM Č prodej všech položek projednala a schválila. 
- zřízení předzahrádky na Návsi Svobody – žadatel p. Pavlík  

KM Č doporučuje kladné vyřízení žádosti. 
 
7. různé  

- Zřízení příměstského „ holického lesa“ – KMČ s jeho vybudováním souhlasí. 
- Ústní zpráva z jednání o průjezdu nákladní dopravy ul. Přemysla Oráče. Záležitost 

znovu projednat na MmOl.  
- Odsouhlasení drobných rekreačních ploch. Bylo prověřeno a projednáno na schůzi 

KMČ.  
- Chodník ul. Keplerova – Stará Přerovská bude zařazen do projektu opravy propustku 

přáslavické svodnice. Schváleno RMO. 
- Na vědomí  -     dopis OŽP – terénní úpravy u fy. SAMSON. 

- Oprava Staré Přerovské  směrem k pneu Novák – není letos 
zařazena do plánu oprav. (ústní zpráva). 

- Popelnice, sběrová sobota, Nový dvůr – nabídka - v dubnu je 
možno kdykoliv přistavit kontejner na směsný odpad. Popelnice 
pro jednotlivé domácnosti si musí projednat každý osobně. 

- Sběrová sobota bude v Holici 3.5. 2008, stanoviště                     
ul. U Cukrovaru a U hřiště ( prostor u kříže) 

- Cyklistická stezka do Olympie  bude vybudována po obou 
stranách komunikace při opravě kruhového objezdu. 

- Na likvidaci černé skládky u potoka na ul. Keplerova byly 
zajištěny finanční prostředky. 

- Parkování v ul. U hřiště je nově označeno žlutou čarou 
mimo chodník. Výjimka parkování na chodníku bude platit 
pouze pro trvale bydlící – Tu je nutno vyřídit na MmOl.   

 
- Požadavek KMČ : Žádáme o doplnění odpadkových košů v rajónu Holice 

Žádáme doplnění KMČ č. 4 Holice o novou členku Ivanu 
Kalodovou, bytem Keplerova ul. 

 
 
7. Příští schůze se koná 7.5.2008 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala: H. Šišková 


