KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 2.12.2009
1.Zahájení
KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 2.12.2009 v kanceláři
detašovaného pracoviště Holice.
2.Prezence
Předseda pan Tomášek zahájil schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly,
Mgr. J. Kameného, J. Dostála, Mgr. J. Horské, Kalodové Ivany a H. Šiškové.
Hosté: 2 strážníci městské policie
Nepřítomna: Mgr. I. Forman – neomluvena, Ing.Mojmír Štěpánek – omluven pro nemoc

3. Doplnění zápisu z minulé schůze
-

Bez připomínek.

4. Požadavky na městskou policii
-

Byla opětovně požadována důsledná kontrola inkriminovaných míst (viz dopis MěPolicii,
předaný na poradě předsedů KMČ – kontrola konečné zastávky MHD, parčík u pomníku
Palackého, ubytovna v ulici U cukrovaru, parkující kamiony v ulici U cukrovaru a v ulici
Hamerské, parkování aut v době fotbalových zápasů 1.HFK v přilehlých ulicích,
dále požadujeme umístění mobilních kamer).

5. Došlá pošta:

-

Na vědomí:
zábor veřejných prostranství ulice Sladkovského
zábor veřejných prostranství ulice Přemysla Oráče
SMOl odpověď na žádost o údržbu parcely číslo 1948/1
KMČ schvaluje:
Pronájem parc.č.1589/9 – 4714m2 a 1863/45 – 14949m2.

6. Různé
-

-

Předseda KMČ podal ústní zprávu o průběhu zasedání předsedů KMČ ze dne 26.11.2009.
Informoval o změnách jízdních řádů MHD platných od 13.12.2009. Linky číslo 19 se
změny netýkají, linka číslo 23 má změnu pouze v úseku Hlavní nádraží-Povel. Jízdné se
zvyšovat nebude.
Bylo jednáno i o holickém hřbitově.
Kontejnery na zahradní odpad byly rozmístěny jako zkušební akce a zatím nebudou dále
rozmísťovány.
Výše poplatků za komunální odpad zůstává pro rok 2010 stejná jako letos.

-

Úklid sněhu bude přednostně prováděn u škol, zdravotních středisek a veřejných budov.
KMČ byl na vědomí předán dopis OS „Holický les“.
KMČ byla předána na vědomí žádost o opravu přístřešku na kontejnery v ulici
U cukrovaru č.18-20.

Odeslaná korespondence:
MmOl odbor stavební – upozornění na stavební nedostatky - Náves Svobody 37.
MmOl odbor investic – dodláždění chodníku v ulici Na zábraní.
Hřbitovy města Olomouce - připomínka slibu.
MmOl OŽP – požadavky KMČ ohledně zeleně v ulici U potoka a ulici Emy Destinové.
TSMO – kropení ulic v době sucha a úklid parkovacích míst Na Návsi svobody,
sečení trávy – požadavky.
MmOl odbor investic – vybudování přechodu na ulici Přerovská a spojovacího chodníku
mezi ulicí Stará Přerovská – Partyzánská, vybudování chodníku na ulici Hamerská
(obnovený požadavek).
MmOl odbor dopravy – umístění dopravních značek v ulici U cukrovaru, Pod mlýnem a
ulici Sladkovského.

7. Příští schůze se koná 13.1.2010 v 18:00 hodin
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4
Zapsala: H. Šišková

