KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 3. 2. 2010
1.Zahájení
KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 3.2.2010 v kanceláři
detašovaného pracoviště Holice.

2.Prezence
Paní Mgr. Horská zahájila schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly,
J. Dostála, Ing. Štěpánka a H. Šiškové.
Hosté: městská policie - p. Očenášek, manželé Švábovi
Nepřítomna: Mgr. I. Forman, I. Kalodová – neomluveny, p. Tomášek – omluven pro
nemoc, Kamený - omluven
3. Doplnění zápisu z minulé schůze
-

-

-

Pracovník TSMO p. Baláž určený pro Holici – dosud nebyl do Holice převeden. Ze
strany KMČ Holice je pro něj zpracován plán úklidu, který se týká hlavně úklidu Návsi
Svobody a ul. U cukrovaru.
Zůstává otevřena otázka úklidu ostatních částí Holice, jehož řešení bylo přislíbeno (ústně)
náměstkem primátora RNDr. Šnevajsem. Jedná se hlavně o východní část počínaje ulicí
Sladkovského přes ul. Přerovskou do bočních ulic na východní straně.
Chodník na ul. Hamerská nebyl do plánu investic pro rok 2010 zařazen.

4. Požadavky na městskou policii
-

Bylo opětovně požádáno o dohled na dodržování pořádku v rámci Holice.

5. Došlá pošta:
Na vědomí:
-

-

Pozvánka na jednání, které proběhlo 19.1. 2010, s projektovou kanceláří HBH, týkající se
přechodu na ul. Přerovská u pekárny. Přechod bude označen blikajícími diodami v ose
přechodu a bude dodržena šíře jednotlivých jízdních pruhů dle současné legislativy.
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení pozvánka k ústnímu jednání dne 16.2.2010
v 9:00, které proběhne na MmOl Hynaisova 10.
Odpověď k požadavku KMČ podaných dne 4.12.2009 a po provedení místního šetření:
a) Náves Svobody - lípy – míra proschnutí korun stromů bude znovu posouzena
v období vegetace 2010
b) Ul. Ječmínkova u domu č. 4 – nebyl shledán žádný důvod k ořezům, spodní větve byly
již ořezány
c) Ul. U potoka – smrk u č. 49 ohrožující okapy blízkých domů nebyl nalezen.

d) Travnatá plocha za objektem firmy SEKNE je od letošního roku zařazena do
pravidelné seče.

KMČ schvaluje:
Pronájem parcely č. 1846/52 – 4513 m2 společnosti AGRA, a.s.
Výkup nemovitosti do majetku MmOl parc. č. 1948/3 – 230 m2 a parc.č. 1947/5 – 149
m2.
6.Různé:

-

-

Upozornění manželů Švábových na havarijní stav chodníku na ul. Staškova (lichá čísla) –
propadání chodníku. Dále požadují rozmístění košů na psí exkrementy v prostoru ulic
Staškova, U Hřiště, Na Krejnici a u restaurace u SV. Jana. Svoz tuhého domovního
odpadu požadují každý týden. Bylo jim doporučeno, aby se v této záležitosti obrátili na
TSMO.

- Ústní zpráva z jednání zástupců KMČ na MmOl:
-

Na odboru dopravy bylo požádáno o zřízení dvou světel VO na dětském hřišti v ul. U
Cukrovaru.
Získán příslib na dokončení opravy Krokovy ulice.
Byla zajištěna oprava trampolíny.
Odbor investic – odvod dešťových vod v ul. Na zábraní bude řešen venkovními žlaby.
Dokončení opravy kříže na rozcestí ul. Keplerova X Náves Svobody se zatím vzhledem
k finanční situaci neuskuteční.
Odstraněný kříž z ul. U hřiště je zatím uložen u kameníka a na jeho umístění nejsou
fin. prostředky.
Projekční kancelář WISSA. Projekt ulic Ječmínkova, Na Dílkách je hotový a je připraven
na zahájení stavebního řízení, byl doplněn o doprojketování chodníku v délce asi 60 m,
cena akce 15 – 18 mil. korun.

Poplatky za komunální odpad
se
vybírají každé pondělí do 31.5.2010
a to od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:45 v kanceláři detašovaného pracoviště MmOl.

7. Příští schůze se koná 3.3.2010 v 18:00 hodin
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4
Zapsala: H. Šišková

