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

ZE DNE 6.5.2009 
 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 6.5.2009 v kanceláři 
detašovaného pracoviště Holice. 

 
2.Prezence 
 

Předseda pan Tomášek zahájil schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly, , Ing. M. 
Štěpánka, J. Dostála ,Mgr. J. Horské, Mgr. I. Forman  a H. Šiškové. 

   
           Hosté:  dva strážníci městské policie, příslušník PČR , PhDr. Tenglerová, pí Saitzová 

Omluven: Mgr. J. Kamený, pí Klalodová 
  
  
3. Schválení zápisu z minulé schůze 
            
- Odpověď na žádost o zřízení světelného přechodu na ul. Přerovská. Záležitost zůstává         

nadále v řešení. Dotčené orgány byly informovány o neúnosném stavu. 
- Odpověď na požadavek KMČ – umístění laviček a ul. Ječmínkova – bude provedeno do 

poloviny května 
- Ořezy stromů v ulicích Ječmínkova  a Slunečná a lípy na Návsi Svobody – ozdravný řez 

bude proveden v době vegetace. 
- Opravy komunikací na ul. Zahradní a Krokova. Je nutno předat písemný požadavek na 

odbor dopravy MmOl. 
 

 
 

4. Požadavky na městskou policii a PČR 
 
- Po městské policii  požadujeme kontrolu hřiště u základní školy ze strany Návsi Svobody 

a i z ul. Stará Přerovská.  
- PČR byla upozorněna na parkování kamionů v křižovatce ulic Hamerská a Staškova. 
 
 
 

 
5. Došlá pošta: 

 
Na vědomí:   
- Rozhodnutí o úplné uzavírce místní komunikace ulice Emy Destinnové 
- Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace v ul. Emy Destinnové za 

domem č.2. 
- Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně na Návsi Svobody 39 

(předzahrádka). 
- Rozhodnutí o užívání veřejného prostranství „Bistro D+Z“ na ul. Brunclíkova. 
 
 



 
 

KM Č schvaluje: 
 

 
- Prodej části parcel č. 1721/29 - 127 m2, 1649/1 – 15 m2 a 1648/1 –1 m2. 
- Prodej parcely č.862 – 2111 m2, 863 – 1291 m2, 864 - 839 m2, 865 – 826 m2 
 

      
6. Různé : 
 
 
  

- Dopis náměstka primátora Mgr. Ščudlíka – komunikace k holickým rybníkům – 
odpověď na žádost KMČ týkající se údržby komunikace a zeleně podél ní. 

- Návrh KMČ na nové pojmenování této ulice „ K Americe“. 
- Žádost organizace Junák Holice o sponzorský dar na dětský den – schválen dar ve 

výši 300,- Kč. 
- Mailová zpráva Mgr. Puhače týkající se zařazení oprav komunikací a chodníků 

dle stavu a důležitosti. 
- Dopis Ing. Štěpánkové z odboru životního prostředí, odd. veřejné zeleně. 

Problematické dřeviny na pozemku č. 1915/1 na ul. Přerovská, jsou v majetku 
ŘSD Olomouc a tento podnik odpovídá za jejich údržbu.  

- Dopis pana Jana Pospíšila upozorňující  na havarijní stav stromů na ul. 
Sladkovského (u  sladovny).  Dřeviny patří ke komunikaci, která není v majetku 
města. 

- Ústní urgence vybudování vodovodu na ul. Přemysla Oráče a rekonstrukce ul. U 
potoka. 

 
 
 

7.  Příští schůze se koná 3.6.2009 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala: H. Šišková 


