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

ZE DNE 7.1.2009 
 
1.Zahájení 
 

KM� �. 4 svolala pravidelnou sch�zi v 18:00 hodin dne 7.1.2008 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:  pan S�va,  pan Josef Svoboda st. 
 
 
 
3. Schválení zápisu z minulé sch�ze 
            
Z�stává nadále otev�ena otázka nesprávného parkování na k�ižovatce ulic Hamerská, Na 
krejnici, Emy Destinnové a Staškova. Rovn�ž není provedeno dopravní zna�ení na ul. Hamerská, 
spolu s omezení rychlosti.  
V jednání je nadále Holický les.  
Dopis ze 3.12.2008 na MmOl – realizace vodovodu na ul. P�emysla Orá�e. Odpov��: Reálný 
p�edpoklad pro vybudování vodovodu v této lokalit� je rok 2009. 
Dopis KM� Holice na �eskou poštu týkající se provozu holické pošty – zatím bez odpov�di. 
Dopis KM� Holice panu Petru Doleželovi ohledn� sv�telné reklamy na lidovém dom� – zatím 
bez odpov�di. 
Dopis KM� M�stské policii ohledn� krmení ko�ek, provád�ní kontrol na zastávkách MHD, 
parkování vozidel v dob� fotbalových zápas�.Odpov��: Vše je aktuáln� �ešeno. 
Dopis KM� TSMO ze dne 9.12. týkající se požadavk� na služby – odpov��: P�edáno 
p�íslušným vedoucím provozoven spole�nosti k aktuálnímu �ešení. 
Dopis KM� na MmOl ze dne 9.12. – požadavky se sch�zky p�edsed� KM�. 
Dopis KM� na MmOl – odbor investic ze dne 9.12. – požadavky ze sch�ze KM�. 

 
 
 

4. P�ipomínky host�: 
 
Pan S�va 
 
Dotaz na �ešení dostupnosti Holického lesa. P�ístup a eventuelní doprava do Holického lesa je 
�ešena v rámci celého projektu.. 
 
 
 
 
 



Pan Josef Svoboda st. 
 
Pan Josef Svoboda st. P�edal KM� �.4 Holice na v�domí dopis odboru životního prost�edí 
MmOl ze dne 5.1.2009  s p�ílohami kopie  dopisu na  Policii �R ze dne 31.12.2008. 
Dále p�edal dopis pro KM� �. 4 Holice ze dne 7.1.2009 se žádostí o vyhlášení místním 
rozhlasem. Dopis se týká zákazu vyvážení popela a sn�hu do náhonu. 
 
Stanovisko KM� �.4 Holice k dopis�m pana Ing. Svobody ml.: P�ípad ze zápisu KM� �. 4 ze 
dne 25.6.2008 byl projednán a bylo konstatováno, že pan Svoboda nebrání v odb�ru vody 
panu Tomkovi. 
 
 
 

 
5. Došlá pošta: 

- Na v�domí:   
- Nové p�ejmenování �ásti  ul. P�erovské od k�ižovatky s ul. Emy Destinnové a           

U h�išt� sm�rem z m�sta na Týneckou. 
- Kolauda�ní souhlas – Keplerova – Stará P�erovská – propustek. 
- Rozhodnutí o používání ve�ejného prostranství v ul. U h�išt�. 

KM� schvaluje: 
- Prodej �ásti parcely �. 1942 – 23 m2. 
- Bezúplatný p�evod parcely �. 161 – 17 m2 a parcely �.1927/2 – 113 m2. 

 
 

       
 
6. R�zné : 
 
Op�tovn� žádáme o p�emíst�ní sloupu ve�ejného osv�tlení ze soukromého pozemku na 
ul. Krokova na spojovací ul. Mezi ul. Sladkovského a ul. Krokova. 
Žádáme o vybudování osv�tlení v ul. Pod mlýnem (mezi Návsí Svobody a cukrovarskou 
vle�kou). 
Žádáme o ozna�ení p�echodu na ul. Brunclíkova (u mlýna) a  na Návsi Svobody p�i 
výjezdu s ulice P�emysla Orá�e.  

 
 
 

7.  P�íští sch�ze se koná 4.2.2009 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, p�edseda KM� �.4      
Zapsala: H. Šišková 


