
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 3.11.2010 

 
 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 03.11.2010 v kanceláři 
detašovaného pracoviště Holice. 

 
 

2.Prezence 
 
Mgr. Horská zahájila schůzi  za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly, J. Dostála,         
Ing.Štěpánka, I. Kalodové, J. Kameného, Mgr. Glacner a  H. Šiškové.  
Hosté:              dva  příslušníci Městské policie 
Nepřítomni:     Silvestr Tomášek 
   
 
3. Kontrola zápisu z minulé schůze 
 
- Přidání spoje na lince č.19 – písemně přislíbeno rozšíření o spoj s odjezdem z hl. nádraží  

ve 20:03 hod. 
- Zadní brána na hřbitov byla ve dny památky zesnulých otevřena . 
- Vrby v ul. U Potoka byly znovu prohlédnuty a byl na nich označen  havarijní stav a 

budou vykáceny, rovněž tak i smrk. 
- Pneumatiky za hřbitovem byly uklizeny, tráva na městském pozemku kolem samoty na 

ul. Partyzánská byla posečena. 
- Oprava kanalizace na konci ul. Na zábraní bude provedena do 30.11. 2010.  
- Oprava komunikace na ul. Krokova (prostor kolem lékařských ordinací) byla projedenána 

za přítomnosti Ing. Hoppa, pana Kratochvíla  a pana Tomáška. Oprava se uskuteční 
v prosinci roku 2010. 

- Na ul. Emy Destinnové budou zavezeny pouze výtluky.  
   

 
 
4.Městská policie  
 
- KMČ upozorňuje na nerozhodné chování policie při vyšetřování případu napadení dozoru 
na školním hřišti. MP byla dále upozorněna na krádeže na hřbitově. MP byla dále upozorněna na  
volné pobíhání psa bez vodítka a náhubku. Je nutno majitele poučit o zabezpečení psa na 
veřejných prostranstvích. 
 

 
5. Došlá pošta: 

 
               
KM Č Holice schvaluje: 
 
- Pronájem  parcely č.  678/35 – 4633m2 



- Pronájem  části pozemku na Návsi Svobody pod stávajícím stánkem prodeje pečiva. 
Stánek bude nadále sloužit jako prodej novin  a  časopisů. 

 
6.Různé: 
 
 
 
- KMČ byla upozorněna na nepřehlednost při výjezdu z ul. U hřiště na ul. Přerovskou – na 
plotě kolem pozemku pana Picka jsou umístěny reklamy.  

 
 
 
 
7.  Příští schůze se koná 01.12.2010 v 18:00 hodin 
 
Schválil:  S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala:   H. Šišková 


