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

ZE DNE 1.7.2009 
 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 1.7.2009 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. Kameného, pí Kalodové, Mgr. J. Horské                         
a   H. Šiškové. 

   
           Hosté:  dva strážníci městské policie, pí Sachová 

Nepřítomna: Mgr. I. Forman (bez omluvy) 
  
  
3. Doplnění zápisu z minulé schůze 
            
- Pan Fuksa musí hlásit každou akci na „Americe“ městské policii. 

 
 

4. Požadavky na městskou policii  
 
- Požadujeme trvalou kontrolu hřiště u základní školy a ostatních hřišť na celém území 

Holice, dále požadujeme kontrolu parkování motorových vozidel. 
.  
 

 
5. Došlá pošta: 

 
Na vědomí:   
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez místního řízení a ústního               

jednání- fa KOVOLASER, Olomouc – Holice. 
- Dohoda o povolení užívání veřejné zeleně MSEM v ul. Partyzánská. A DTS  

Amerika. 
- Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice III/4436 firmou QUALIFORM                   

Brno -  sondáž na kruhovém objezdu. 
- Zvláštní užívání veřejné zeleně pro Ing. J. Fišera – ul. E. Destinnové . 
- Oznámení o zahájení společného řízení o prodloužení stavebního                        

povolení – „rekonstrukce komunikace v ul. U Potoka a zahájení vodoprávního 
řízení bez místního šetření a ústního jednání“ 

- Kopie dopisu Správy silnic Olomouckého kraje panu Paučkovi. 
-  Dopis TSMO s přílohou harmonogramu odvozu TDO a sdělení, že jeho odvoz 

v době svátků nebude omezen. 
- Návrh na restaurování odstraněného kříže z ul. Přerovské, včetně finančního 

rozpočtu a způsobu jeho opravy. 
- Kopie objednávek na opravu místního rozhlasu v ul. Slunečná, Partyzánská, Na 

Dílkách (TSMO) 



 
 
  

6. Různé : 
 
 
  

- Umístění dopravní značky označení přechodu bude znovu projednáno na 
Krajském úřadu. 

- Dokončení opravy komunikace na ul. Krokova bude provedeno po získání 
finančních prostředků. 

- Přerušení dodávky el. proudu v ulicích Ječmínkova, Keplerova, Slunečná, Na 
Dílkách, Na Zábraní, Amerika , Partyzánská, U Cukrovaru 1-6  dne 21.7.2009 od 
7:00 do 16:00 hodin.  

- Požadavek na odstranění betonových kvádrů vedle dětského hřiště v ul. U 
Cukrovaru.  

- Ústní informace o úpravě rozpočtu na rekonstrukci ul. U Potoka,                            
Náves Svobody –dětské hřiště. 

- Upozornění na opakovanou nedokonalou distribuci Radničních listů                   
(nejsou doručovány). 

 
 
 

7.  Příští schůze se koná 26.8.2009 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala: H. Šišková 


