
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 3. 3. 2010 

 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 3.3.2010 v kanceláři 
detašovaného pracoviště Holice. 

 
 

2.Prezence 
 

  Pan Tomášek  zahájil schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly, J. Dostála,  
Ing. Štěpánka  , Mgr. Horské  a   H. Šiškové. 

   
           Hosté:   příslušník městské policie, obyvatelé ulic Partyzánská a Na Dílkách 

Nepřítomna: Mgr. I. Forman, I. Kalodová – neomluveny,  Kamený - omluven   
   
 
3. Doplnění zápisu z minulé schůze 
            

- Zápis se doplňuje o zprávu, že nastoupil pracovník TSMO na úklid ( náhrada za pana 
Jahodu). Mimo zpracovaného plánu úklidu je jeho povinností úklid kolem kontejnerů 
na tříděný odpad. K úklidu zbývající části Holice mimo Náves Svobody a ul.                      
U cukrovaru bude mít přiděleného pracovníka na výpomoc. 

- Znovu bylo urgováno zabudování veřejného osvětlení do spojovací ulice mezi                  
ul. Sladkovského a ul. Krokova. 

- Urgence označení přechodů na ul. Brunclíkova (u mlýna), Náves Svobody                        
(u rybáře a u drogerie) 

- Oprava a osazení demontovaného kříže z ul. U hřiště nebude v letošním roce 
realizována z důvodů nemožnosti podání žádosti o dotaci. Termín pro podání žádosti 
na krajský úřad byl 15.2.2010. K tomu chyběly základní podklady – předání kříže do 
majetku města. 

- Oprava hřbitova – je hledána firma, která zpracuje projektovou dokumentaci. 
- Umístění odpadkových košů – budou rozmístěny v ul. Staškova. 
-  

4. Požadavky na městskou policii  
 
- Bylo opětovně požádáno o dohled na dodržování pořádku v rámci Holice.  
 
 
5. Došlá pošta: 

 
Na vědomí:   
 

- Přemístění zastávky MHD, linky č. 19 a 23 u nádraží. 
- MmOl – rozhodnutí o přerušení jednání o „Manipulačním řádu vodních děl“ do 

30.6.2010. 
- Objednávka – fa TESEMO – instalace nové rozhlasové ústředny.                                            

T: 30.4.2010.  
 



Majetkoprávní záležitosti: 
 
KM Č schvaluje: 
 

- Prodej parcely č. 1723/1 – 34 913 m2, č.1721/11 – 14 444 m2, č.1722/1 – 14150 m2, č. 1 
724/1 – 748 m2 na ul. Šlechtitelů. 

- Pronájem části parcely č. 1543/3 – 4m2 na rohu ul. Zahradní a Přerovská. 
- Prodej parcely č. 779/2 – 517 m2 při ul. Keplerova. 
- Výkup nemovitosti do majetku MmOl  parc. č. 1948/3 – 230 m2 a parc.č. 1947/5 – 149 

m2. 
 
6.Různé: 
 
- KMČ navštívili občané z ul. Partyzánská a Na Dílkách ohledně opravy komunikace 

v těchto ulicích. 
- Jednání o „Holickém lese“ – měla by být zpracována studie a předána MmOl, dotace by 

mělo poskytnout ministerstvo zemědělství. 
 
 
 

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 7.4.2010 v 18:00 hodin 
 
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala: H. Šišková 


