KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCH ZE
ZE DNE 1.10.2008
1.Zahájení
KM
. 4 svolala pravidelnou sch zi v 18:00 hodin dne 1.10.2008 v kancelá i
detašovaného pracovišt Holice.
2.Prezence
P edseda pan Tomášek zahájil sch zi za p ítomnosti len KM – Ing. J. Št ly,
Ing. M. Št pánka, J. Dostála, Mgr. J. Horské, Mgr. J. Kameného, I. Kalodové a H.
Šiškové
Hosté: 2 p íslušníci MP – p. Vavrek a p. Servus
3. Schválení zápisu z minulé sch ze
-

Lave ka na ul. Sladkovského byla zabudována
O ez strom bude proveden
Sv telný p echod Náves – Partyzánská – za ízení bylo odcizeno a bude instalováno
nové
Podána informace o prob hlé petici- „Holický les“. Usnesení bude dopln né o
dov tek legalizace projektu a protokolární p edání projektu zainteresovaným osobám.
Dopravní zna ení ulic Jaselská – Hamerská: Snížení rychlosti je nutno projednat za
ú asti dot ených orgán státní a místní správy, omezení vjezd kamion lze ešit
dopravním zna ením, ale bude provedeno místní šet ení pro stanovení zna ení.

4. Došlá pošta
-

Na v domí :
Krajský ú ad Olomouckého kraje – zrušení rozhodnutí a zastavení ízení MmOl- ve
v ci odvolání pana J. Skopala
Dopis Mgr. Puha e a Mgr. Š udlíka – problematika havarijních d evin a jejich
pasportizace a nahlášení do 10.10.2008 Mgr. Š udlíkovi.
Kácení lípy na ul. E. Destinnové bude za azeno do výše uvedeného požadavku.
Zm na stavby p ed dokon ením – Propustek Keplerova – Stará P erovská
Prodej majetku SmOl:
- Parcela . 1502, 19 m2, Ing. Mankovi
- Parc. . 1505,44 m2, manžel m Pánkovým
- Parc. . 1514 a 1519, 49 m2, manžel m Losertovým
- Parcely se nachází na ul. P erovské
-

parc. .1058, 30m2, manžel m Štajgrovým, ul. U h išt
KM souhlasí s prodejem výše uvedených parcel

5. R zné :
a) Informace o založení spole nosti pro zam stnávání t žko zam stnatelných osob.
Spole nost nabízí pracovníka pro KM Holice na úklid ve ejných prostranství.
Požadavek na jednoho pracovníka je nutno projednat s nám stkem Šnevajsem.
Požadujeme úklid ul. Sladkovského, U solných mlýn , ul. P erovské a všech bo ních ulic
sm rem k Hamerskému mlýnu.
b) Seznámení s návrhem dopravní obsluhy ul. Sladkovského a vybudování zastávek
MHD. P i této p íležitosti bylo projednáno dopravní p etížení ulice Sladkovského.
Zárove byla projednána otázka zásobování skladu na této ulici z ulice Pr myslové.
Výjezd kamión z t chto prostor je nedosta ující a dochází k vjížd ní na zelenou plochu
vedle komunikace. Úsek ulice Sladkovského ve sm ru od. Aut. Nádraží po k ižovatku
s ul. Holickou je v dezolátním stavu (chybí chodníky, vozovka je rozbitá). Návrh na
ešení dopravní obsluhu této ulice je z hlediska KM vhodný, ale je nutno nejd íve
vy ešit uvedené hrubé nedostatky.
c) Oprava chodníku a vozovky na ul. U Cukrovaru není provedena. Je také nutné opravit
chodník u telefonní budky na této ulici.
d) P emíst ní k íže z ul. P erovské. Stávající majitel pozemku, na kterém k íž stojí,
trvá na p emíst ní k íže na jiné místo na své náklady.
e) 90. Výro í trvání eské republiky. Vzpomínka se uskute ní u sochy T.G.M. Doba
konání bude ješt up esn na.
f) Žádáme o zabudování ve ejného osv tlení ve spojovací ulici mezi u. Sladkovského a
Krokova.
6. Požadavky na MP
- Trváme na požadavcích z minulé sch ze.

7. P íští sch ze se koná 5.11.2008 v 18:00 hodin
Schválil: S. Tomášek, p edseda KM
Zapsala: H. Šišková
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