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

ZE DNE 2.9.2009 
 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 2.9.2009 v kanceláři 
detašovaného pracoviště Holice. 

 
2.Prezence 
 

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

   
           Hosté:  p Mariančik – PČR,dva strážníci městské policie 

Nepřítomna: Mgr. I. Forman , Mgr. J. Kamený - oba bez omluvy 
  
  
3. Doplnění zápisu z minulé schůze 
            
- Bez připomínek. 

 
4. Požadavky na městskou policii a PČR 
 
- PČR a MPO byla opětovně požádána o provádění kontrol u pomníku F. Palackého. 
- Rovněž byla požádána o kontrolu ubytovny v areálu cukrovaru v Holici. Občané stéto 

ulice v bezprostřední blízkosti této ubytovny si stěžují na nadměrný hluk a to hlavně 
v nočních hodinách.  

- MP – p. Tomášek podal informaci o nástupu nového šéfa této složky.  
- Žádáme občany, aby se v případě zjištění jakýchkoli nepřístojností okamžitě obrátili na 

jakoukoli z obou policií. 
 

5. Došlá pošta: 
 

Na vědomí:   
- Zábor veřejných prostranství – ul. U hřiště 5.  
- Dopis SZTŠ – informace o univerzitě třetího věku. 
- Odvodnění zastávky MHD ul. Hamerská 
. 
6. Zpráva jednání na odboru investic 

 
- Rekonstrukce ul. U potoka a Na Zábraní – počátek oprav – letos (nejpozději jaro2010) 
- Ul. Ječmínkova a Na Dílkách – nutno aktualizovat projekt. 
- Pokračování opravy ul. Krokova - počátek oprav – letos (nejpozději jaro2010) 
 
- Výhled:  
- dokončení chodníku Stará Přerovská – Partyzánská (jaro 2010) 
- zpracování projektové dokumentace křižovatky Hamerská X Staškova X Emy 

Destinnové X Na Krejnici. 
- Světelná signalizace na přechodu na ul. Přerovská – U Pekárny (realizace letos) 
- Vodovod na ul.Přemysla Oráče se bude budovat ještě letos. 



7. Různé  
 

-  Předsedkyní občanského sdružení pro „Holický   les“ byla jmenována členka                 
KMČ pí Ivana Kalodová. 

- Fa Víťazka provedla ostříhání růží na Návsi Svobody 
-  V ul. Emy Destinnové není prováděna seč trávy. Proto žádáme Ing. Dostálovou (TSMO) 

o provedení nápravy a zařazení do plánu sečení na rok 2010. 
- Úklid kolem kontejnerů na ul. Krokova bude dle sdělení TSMO prováděn příležitostně. 
 
PODZIMNÍ SBĚROVÁ SOBOTA SE KONÁ 24.10.2009 . 
 
 

8.  Příští schůze se koná 7.10.2009 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala: H. Šišková 


