KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 4.11.2009
1.Zahájení
KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 4.11.2009 v kanceláři
detašovaného pracoviště Holice.
2.Prezence
Předseda pan Tomášek zahájil schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly,
Ing. M. Štěpánka, I. Kalodové, J. Dostála, Mgr. J. Horské a H. Šiškové.
Hosté: 2 strážníci městské policie, p. Pačes
Nepřítomna: Mgr. I. Forman (neomluvena), J. Kamený (omluven)

3. Doplnění zápisu z minulé schůze
-

Bez připomínek.

4. Požadavky na městskou policii
-

Trváme na provádění kontrol v celé městské části Holice.

5. Došlá pošta:
Na vědomí:
-

-

Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně – parcela č. 790/6, 1736/2, 173/2 –
kabelové přípojky, ul. Na zábraní, parc.č. 1933 a 1937, ul. Keplerova – park v křižovatce.
Rozhodnutí – U Potoka – rekonstrukce, MODOS.
Ul. Na zábraní - rekonstrukce
MmOl – připomínkování návrhu druhého komunitního plánu sociálních služeb města
Olomouce na období 2010-2012. Předáno pí Kalodové pro zpracování případných
připomínek..
Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje – informace k zahájení topné sezóny.
Přiložené letáky byly vyvěšeny ve vývěskách a v místním rozhlase proběhne relace
k této problematice.

6. Různé

-

Informace o opravě rozhlasu – přetažení vedení z návsi Svobody do ul. Partyzánská
provede fa. Navrátil
Cyklostezka k Olympii, měla být vyznačena zároveň s opravou kruhového objezdu, ale
nestalo se tak.. KMČ bude tuto záležitost urgovat.
Umístění dopravních značek v ul. U cukrovaru bude znovu projednáno.

-

-

Připomínka pana Pačese – vývoz výkopu z rekonstruované ul. Na zábraní je prováděn do
pole a je znečišťována vozovka na ul. Na dílkách. Předseda KMČ tuto záležitost prověří a
požádá stavbyvedoucího o očištění vozovky.
Ing. Štůla vznesl dotaz na stav situace ohledně vybudování chodníku na ul. Hamerská.
Zatím není žádný posun.
Opakovaně byl projednán stav holického hřbitova. Výše poplatků neodpovídá
skutečnému stavu hřbitova, stále zůstává jen při slibech.

PODZIMNÍ SBĚROVÁ SOBOTA SE KONÁ 24.10.2009 .

7. Příští schůze se koná 2.12.2009 v 18:00 hodin
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4
Zapsala: H. Šišková

