
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 26.8.2009 

 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 26.8.2009 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,  J. Horské  a   H. Šiškové. 

   
           Hosté:  pí Věra Zapletalová,dva strážníci městské policie 

Nepřítomna: Mgr. I. Forman , I. Kalodová – obě bez omluvy 
  
  
3. Doplnění zápisu z minulé schůze 
            
- Bez připomínek. 

 
4. Požadavky na městskou policii  
 
- Žádost o provádění kontroly na ubytovně v ul. U Cukrovaru. Žádost bude tlumočena                 

i  Policii ČR.  Důvodem podání žádosti je neúnosné chování zdejších obyvatel, zvláště po 
22 hodině. Dále byla zaslána žádost na MmOl  o sdělení, zda se jedná v případě  zmíněné 
ubytovny o stavbu trvalou. Sdělení stavebního odboru jde o stavbu trvalou. Na základě 
tohoto sdělení navštívili zmíněnou ubytovnu členové KMČ p. Tomášek a Mgr. Horská a 
na základě zjištěných skutečností požádali MP a PČR o trvalý dohled. 

 
 

5. Došlá pošta: 
 

Na vědomí:   
- Rozhodnutí a povolení k užívání veřejných prostranství na ul. Moravská 12, Emy 

Destinnové 2 a Náves Svobody 3. 
- Rozhodnutí a povolení k užívání veřejných prostranství na ul. Na Zábraní, Na Dílkách, 

Partyzánská, Keplerova, Ječmínkova a Slunečná. 
- Rozhodnutí a povolení k užívání veřejných prostranství – KOVOLASER na ul. Hamerská 

– novostavba. 
- Rozhodnutí rekonstrukce ul. U Potoka  
- Oznámení o veřejném projednání  územního plánu č. XVII/20 dne 1.10.2009 v budově 

MmOl na Hynaisově ulici. 
- Upozornění týkající se Hamerského náhonu. 
 
- Majetkoprávní záležitosti: 
- Pronájem části parcely č.878/17 –2 m2 na ul. Přerovská. 
- Prodej parcely č. 1721/10-  52 415 m2. 
- Obě záležitosti KMČ schvaluje. 
- prodej části parcely č. 1929/4 – 9m2 na ul. Sladkovského.  Bez vyjádření komise. 



6. Různé : 
 

- Požadavky  KMČ na údržbu pro rok 2010 – údžba přáslavické svodnice na ul. Keplerova. 
- Žádost KMČ o umístění odpadkových košů na psí exkrementy znovu urgovat. Došla 

odpověď OŽP od pí Příkazské se kterou nesouhlasíme. 
- Znovu urgujeme zabudování VO ve spojovací ul. mezi ul. Sladkovského a Krokova. 
- KMČ písemně požádala o upevnění fotbalových branek na hřišti v ul. U Cukrovaru za 

kotelnou.  
- Žádost na OŽP (Ing. Štěpánková) na odstranění betonů na ul. U Cukrovaru. 
- Informace o schůzce 2.9.2009 týkající se investičních akcí a finančních prostředků na rok 

2010 u Ing. Tichého. 
- Informace o prodeji domu č.37 na Návsi Svobody. 
- Informace o prováděné rekonstrukci kruhového objezdu za hřbitovem. 
 

 
 
 

7.  Příští schůze se koná 2.9.2009 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala: H. Šišková 


