KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 3.6.2009
1.Zahájení
KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 3.6.2009 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. I. Forman, Mgr. J. Kameného, pí Kalodové
a H. Šiškové.
Hosté: dva strážníci městské policie
Omluvena: Mgr. J. Horská

3. Schválení zápisu z minulé schůze
-

bez připomínek

4. Požadavky na městskou policii
-

Při rušení nočního klidu a při nedovoleném pálení zahradního odpadu (obtěžování
kouřem) volat linku č. 156.
Městská policie byla upozorněna na parkování přívěsného vozíku u kostela (uvázán u
sloupu VO).
Dopravní značení na mostku u mlýna bylo umístěno neprávem, ale nadále zůstane.
Pan Štůla znovu upozornil městskou policii na nezměněný stav – parkování kamionů
v ul. Hamerská – nadále přetrvává.

5. Došlá pošta:
Na vědomí:
- Oznámení o zarážce vody – udržovací práce na náhonu v době od 15.8.09 (6:00)
do 29.8.2009 (18:00(.
- Dopis náměstka primátora JUDr. Majora týkající se vybudování vodovodního
řadu na ul. Přemysla Oráče – zůstává nadále otevřeno.
- Dopis vedoucího odboru dopravy, Ing. Hoppa, týkající se vybudování přechodu
na ul. Přerovská před křižovatkou s ul. U solných mlýnů – zůstává v jednání.
-

Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně
Umístění reklamní tabule na ul. Holická (zamítnuto)
Vybudování vodovodní a plynové přípojky Návsi Svobody č. 7.
Prodloužení záboru na Návsi Svobody č. 7.
Izolace domu na ul. Brunclíkova č.1.

-

Ulice Emy Destinnové – skládka stavebního materiálu
Pozvánka k závěrečné prohlídce stavby a kolaudační souhlas – zastávka MHD
Hamerská 1 a Hamerská 2
Rozhodnutí zvláštního užívání komunikace – Náves Svobody 7 – vybudování
plynovodní přípojky.
Záznam jednání o projektu chodníku na ul. Šlechtitelů.

KMČ schvaluje:
-

Prodej parcely č.864 – 839 m2 manželům Zemanovým
Pronájem parcely č. 1845/9,19,23,24,25,26,29,38 a parcely č. 1843/184,181,49,53
– 55 403 m2 - Ing. Spurný

6. Různé :

-

Lavečky na ul. Ječmínkova jsou zabudovány.
Ořezy stromů na ul. Ječmínkova a na Návsi Svobody se provádí.
Petice z ul. Brunclíkova (skládka roští a pálení trávy ) se za KMČ jednání zúčastní
Mgr. Horská
Dotaz Ing. Štůly na zhotovení chodníku na ul. Hamerská
Oprava hřbitova bude rozdělena do tří etap.
Ústní zpráva od kulatého stolu - MC Heřmánek
Komunikace v ul. U potoka – dosud není vyřízen finanční příslib

7. Příští schůze se koná 1.7.2009 v 18:00 hodin
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4
Zapsala: H. Šišková

