
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 30. 6. 2010 

 
 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 30. 6. 2010 v kanceláři 
detašovaného pracoviště Holice. 

 
 

2.Prezence 
 

Pan Tomášek  zahájil schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly,  Mgr. Horské,        
J  . Dostála, Mgr. Kameného  a  H. Šiškové  
Hosté:           pan Vraga, pí.Nováková, pí.Maršálová, pí.Procházková 
Nepřítomni:  Mgr. Glacner - omluvena, Ing. M. Štěpánek- omluven, I.Kalovová-omluvena 
   
 
3. Kontrola zápisu z minulé schůze 
            
- Bez připomínek  
 

 
4. Došlá pošta: 

 
- KM Č schvaluje:  
 
- Prodej parcely č.671- 460m2, pozemek bude užíván jako zahrada 
- Prodej parcely č.779/3 – 7,5m2  za účelem zřízení a užívání trafostanice 
 
Na vědomí: 
 
- Dopis MMOL-OŽP o přerušení řízení ve věci schválení manipulačního řádu vodních děl 

– dolního jezu na řece Bystřici v Bystrovanech a Hamerského náhonu s mlýnem č.p.1 a  
MVE v Olomouci-Holici do 30.9.2010. 

 
- Rozhodnutí veřejnou vyhláškou, rekonstrukce komunikace ulice Ječmínkova a Na 

dílkách včetně dešťové kanalizace, přeložky vodovodu a prodloužení splaškové 
kanalizace. 

 
- Objednávka na výměnu zámku vnitřních dveří DP, oprava nadzemních rozvodů místního 

rozhlasu na ulici Partyzánská, vymalování včetně úklidu obřadní místnosti a kanceláře 
DP.  

 
- Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně v ulici U cukrovaru.  
 
 
 
  
 



5.Různé: 
 
-    Stížnost občanů z ulice U cukrovaru na nadměrný hluk z ubytovny v areálu cukrovaru, 
      zvláště večer po 22hod., kdy zdejší osazenstvo „nadměrně žije hudbou a sportem“ 
      (hraje fotbal boucháním do plechového plotu a hlučná hudba ruší noční klid). Navíc je 
      zde velký nepořádek.  
      Na dnešní schůzi KMČ byl písemně pozván majitel ubytovny, na schůzi se však nedostavil. 
      Rozhodnutí:  
      KMČ napíše majiteli dopis, ve kterém bude upozorněn, že KMČ podnikne další právní kroky 
      ke zjednání nápravy podle nařízení občanského zákoníku.    
-    Zabudování veřejného osvětlení mezi panelákem a obchodem potravin směrem k ulici U               
      cukrovaru 
-     Ústní zpráva o zpracování návrhu na opravu holického hřbitova 
-     Dotaz, komu patří povinnost sečení trávy na břehu Hamerského náhonu ve 2.polovině  
      ulice U potoka 
-    Znovu urgovat opravu ulice Emy Destinové 
-    KMČ znovu požaduje, aby sečení trávy bylo v celé Holici bylo přiděleno firmě Ing.Víťazky 
      Žádost zdůvodňujeme nedostatečným sečením firmou, která seč provádí. Byly posečeny         
      pouze některé plochy, a to velice špatně, navíc vysypaná tráva ze sekaček zůstala víc jak  
      týden na hromadách, některé plochy zůstaly neposečeny. 
-     Prohlídka nového závodu na Hamerské ulici se koná dne 9.7.2010 v 9 hodin. 
-     Oprava ulice Krokovy je rozložena na 3 etapy pro nedostatek finančních prostředků. 
 
 
6.  Příští schůze se koná 25.8.2010 v 18:00 hodin 
 
Schválil:  S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala:   H. Šišková 


