KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 4.6.2008
1.Zahájení
KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 4.6.2008 v kanceláři
detašovaného pracoviště Holice.
2.Prezence
Předseda pan Tomášek zahájil schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly,
J.Kameného, Ing.M. Štěpánka, J. Dostála Mgr. J. Horské, I. Kalodové, a H. Šiškové
Hosté: 2 příslušníci MP, p. Urban, pí Franková, Mgr. Glacnerová.
3. Schválení zápisu z minulé schůze
Byla podána informace o prodeji pozemků v lokalitě arboreta – hamerský mlýn – zůstává
nadále v jednání. Jedná se o přístupovou cestu do arboreta.

4. Připomínky a požadavky
městská policie:
-

-

Stížnost občanů na pití alkoholu na veřejnosti, hlavně v prostoru obchodu. Bylo
doporučeno KMČ vznést dotaz na doktorku Trubákovou ohledně této záležitosti.
Dále byla městská policie požádána o provádění kontrol na holickém hřbitově.
Na ul. Moravská často pobíhá pes. K této záležitosti bylo zástupci městské policie
sděleno, že městská policie není zařízení na odchyt psů a nemá ani potřebné
vybavení.
Dále bylo doporučeno městské policii o umístění radaru, tentokrát do prostoru ul.
Keplerova a požádano o dozor.

připomínky občanů
– pan Urban a paní Franková – Cesta na ul. Ječmínkova, Na dílkách a Na zábraní je
opravdu v havarijním stavu. Navíc zde má začít výstavba RD. Tento stav je
neudržitelný. Dle sdělení odpovědných pracovníků je tato komunuikace přednostně
zařazena do plánu po obdržení finačních prostředků z EU.
Hřiště pro děti na ul. Ječmínkova – chybí lavečky, prostor by bylo nutné uptavit tak,
aby odpovídal hřišti, protože děti z této lokality si nemají kde hrát. Tuto záležitost
projedná předseda KMČ Tomášek s Ing. Štěpánkovou.

5. Došlá pošta
-

Na vědomí :
Jmenování Ivany Kalodové členkou KMČ č. 4
Jmenování Mgr. Glacnorové – doloženo (změna trvalého bydliště)
Žádost Junáka o sponzorská dar na dětský den – odsouhlasen nákup sladkostí asi za
300 Kč.

-

-

6.

Veřejná vyhláška – pozvání na projednání změny uzemního plánu č. XVII. Jednání se
zúčastnil pan Tomášek, šlo o změnu v katastru ul. Partyzánská pro výstavbu RD.
Při této příležitosti vznesl také připomínku k vjezdu kamiónů k areálu bývalého
nábytku z ulice u Solných mlýnů. Námitky měly být podány do 13.5. Bylo vzato na
vědomí, že bude povolen pouze vjezd menších nákladních aut místo kamiónů.
Zřízení schodku pro prodej zmrzliny – Náves Svobody 39.
Užívání veřejných prostranství – dohoda VO – ulice Ječmínkova.
Rozhodnutí – stavba lešení – ul. Sladkovského 57
Rozhodnutí – havárie plynu Přerovská 22
Dohoda – izolace budovy U Cukrovaru 5
Dohoda – zřízení předzahrádky – Náves Svobody 39
Dohoda – stavba lešení – Náves Svobody 16
Dohoda – výstavba kabelových rozvodů NN na ul. U Solných mlýnů
Rozhodnutí Keplerova X U cukrovaru – kabelizace
Dohoda – kabelizace – U cukrovaru

Majetkoprávní záležitosti
KMČ souhlasí :
S prodejem části parcely č. 1067 – 74m2, parc. 1068 – 59m2m a parc. 1946 –
18m2 manželům Vaculíkovým

-

7.různé
-

-

-

Ustní informace z jednání o změně územního plánu. Bylo sděleno, že na křižovatce
Hamerská X Přáslavická bude vybudován kruhový objezd.
Řešení zastávek na ul. Hamerská. Pozemek který je v této komunikaci (Jaselská X
Hamerská) je soukromým vlastnictvím bude odkoupen – majitel souhlasí.
K připomínkám, které písemně vznesla majitelka bývalé karosárny nutno doložit
platným stavebním povolením a všech potřebných dokladů. Ohradní zeď nebyla
postavena v místě původního plotu, ale ten to byl obestaven z vnější strany. Navíc zde
byly vysazeny keře, které brání ve výhledu při výjezdu z ul. Jaselské. Majitelka
navrhuje zastávku posunout až za tento objekt, blíže k hamerskému mlýnů.
Stanovení provozu na pozemní komunikaci v ul. U Cukrovaru.
Holický les - dle vyjádření olomouckého oblastního ředitelství Ministerstva
zemědělství se jedná o úrodnou půdu. Akce byla pracovnicí této instituce
pozastavena.
Oprava Staré Přerovské bude provedena od vjezdu na tuto komunikaci směrem
k Pneu Novák a STAVESu.
KMČ č. 4 Holice žádá, aby sečení trávy v celé Holici bylo přiděleno firmě
Víťazka, která sídlí přímo v Holici.

8. Příští schůze se koná 25.6.2008 v 18:00 hodin
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4
Zapsala: H. Šišková

