
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI �. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCH�ZE 
ZE DNE 5.11.2008 

 
1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 5.11.2008 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, a H. Šiškové  
Nep�ítomna: I. Kalodová 

           Hosté: p�íslušník MP , manželé Švábovi, Josef Svoboda st. 
 
3. Schválení zápisu z minulé sch�ze 
 

- Zaurgovat opravu chodníku v ul. U cukrovaru – písemn�. 
- K�íž z ul. U H�išt� bude demontován a odvezen do kamenické dílny pana Fingera. 
- Instalaci lampy do spojovací ulice mezi ul. Sladkovského a Krokova znovu zaurgovat 

písemn�. 
 

 
 
 

4. P�ipomínky host� 
 
 -     Pan Svoboda podal žádost o opravu vadného zápisu z 25.6.2008.  

   
- Manželé Švábovi – požadavek na provedení stavebních úprav v rámci investic m�sta 

Olomouce v roce 2009, týkající se opravy vychýlených sloup� VO v ul. Staškova, 
zúžení chodník� a opravy jejich propadlých �ástí, pop�ípad� vybudování parkovacích 
záliv� k umožn�ní parkování ul. U H�išt� a z d�vod� bezpe�nosti provozu.Dále 
Švábovi žádají osazení bezpe�nostních sloupk� v chodnících v hranici k�ižovatky 
Staškova X U h�išt�. 
Stanovisko KM�: závažné problémy dopravní situace v ul. Staškova a U h�išt� 
byly n�kolikrát prezentovány jak Policii �R, tak MP, avšak dosud nic nebylo 
vy�ešeno. Auta stále stojí na chodnících  a  v hranicích k�ižovatky v dob� konání 
zápasu HFK. 
 

- Dopis manžel� Macákových „zastávka Hamerská“ – dosud v �ešení 
 

-     P�ipomínky na MP 
Žádáme, aby p�i fotbalových zápasech aby m�stská policie d�sledn� dbala na 

správné parkování vozidel, hlavn� v k�ižovatce ul. Staškova X U  h�išt� a  aby bylo 
využíváno vybudované parkovišt� vedle h�išt� ( sjezd z dálnice u bývalého JZD). 
Policie sice dohlíží, ale nic ne�eší. Žádáme Mgr. Puha�e, aby tento bod p�edal 
m�stské policii.  

 



- P�ipomínka pro OŽP. Podat hlášení (podá MP) pí P�íkazské ve v�ci krmení ko�ek na 
Návsi svobody neznámou osobou na kone�né zastávce. Dochází ke zne�iš�ování 
prost�edí. Na tuto skute�nost byla upozorn�na i m�stská policie a byla požádána o 
zjišt�ní totožnosti ob�ana, který zde denn� ko�ky krmí. 

 
 
5. Došlá pošta: 

- Na v�domí:  Rozhodnutí – uzav�ení pravého jízdního pruhu na ul. Keplerova 
(p�eložka propustku) 
- Rozhodnutí – ul. Keplerova, propustek-výkop. 
- Dohoda op povolení zvláštního užívání – Keplerova – rekonstrukce propustek, ul. 
Na dílkách – p�ípojka vody a plynu. 
- Ul. Partyzánská 2 – p�ípojka vody a plynu. 
- Ul. Holická – oprava vodovodu 
- Ul. Slune�ná, Na Dílkách – p�ípojky IS  
- Oznámení a zahájení stavebního �ízení – zastávka �. 1 a 2 na ul. Hamerská. 
- Dopis Ing. Pavly Jasné týkající se p�echodu na ul. P�erovské (U pekárny). Ing. Jasná 
žádá z�ízení sv�telného p�echodu.  
- Dopis nám�stka primátora Mgr. Š�udlíka k výše uvedenému problému – záležitost 
byla p�edána odboru investic MmOl. 
- Dopis odboru dopravy týkající se dopravního zna�ení na komunikaci Jaselská – 
pr�jezd kamion�. 
- Dopis nám�stka primátora Mgr. Š�udlíka k záležitosti „ Holický les“. Petice ob�an� 
byla projednána RMO 14.10.2008 a byla ustavena komise která tuto záležitost bude 
�ešit. 
- Dopis primátora M. Novotného – za�azení do plánu investic – zpracování nové 
projektové dokumentace ul. Emy Destinnové, ul. U h�išt� – úprava k�ižovatky, 
Je�mínkova, Na dílkách.  Ul. Na zábraní bude zahrnuta do souboru akcí k výb�ru 
RMO. 
  
 

 
 
6. R�zné : 
 
Žádost pana Kocopoulose, pí Št�rbové a pana Vl�ka o vybudování bezprašné cesty na 
konci ul. Partyzánské. 

 
 
 

7.  P�íští sch�ze se koná 3.12.2008 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: H. Šišková 


