KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 12.1.2011
1.Zahájení
KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 12.1.2011 v kanceláři
detašovaného pracoviště Holice.
2.Prezence
Předseda KMČ Holice Silvestr Tomášek zahájil schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J.
Štůly, J. Dostála, Ing.Štěpánka, I. Kalodové, Mgr. Horské , Mgr. Glacner a H. Šiškové.
Nepřítomni: J. Kamený (omluven)
Hosté: příslušník MP
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
-

Kácení stromů v ul. U potoka bylo provedeno.
Kácení stromů v ul. Slunečná – žádost nutno doplnit o souhlas nájemníků domu, ten byl
předán na OŽP.
Stromy na Návsi Svobody – bude proveden ozdravný ořez. Toto bude provedeno
i v ul. U Cukrovaru 20-28.

4. Městská policie:
byla opětovně konzultována situace v Holici a byla vznesena trvalá připomínka dohledu
městské policie v Holici.
5. Došlá pošta
-

Pozvánka OŽP na jednání o rozšíření třídění BIO odpadu, místo konání MMOl –
Hynaisova ulice.
Návrh stanovišť v Holici: 1. pode Mlýnem, 2. na spodním konci ul. Na Zábraní, 3. konec
ul. U Potoka, 4. Stará Přerovská – konec ul. Partyzánská.
KMČ rovněž požaduje kontejner na staré oděvy.

na vědomí:
-

Oznámení o přerušení jednání o manipulačním řádu na dolním jezu Bystřice
v Bystrovanech a Hamerském náhonu do 31.5.2011

KMČ schvaluje:
-

prodej části parcely č. 1067 – 105m2.

5.Různé:
-

KMČ požaduje provedení ozdravného řezu nebo likvidaci lípy (dle zjištěného stavu
stromu) na ul. Sladkovského u domu č. 65.
KMČ projednala žádost MC Heřmánek na snížení nájemného za nebytové prostory pod
školkou, KMČ doporučuje snížení nájmu.
Výměna shořelých kontejnerů byla provedena. Za tuto okamžitou realizaci patří
poděkování TSMO, a.s., rovněž tak za odvoz TDO během svátků.
Oprava rozbité vývěsky na ul. Keplerova byla nahlášena.
Kontejner na TDO pro dům náves Svobody 37 p. Kameníčka byl dodán.
Přechod pro chodce Náves Svobody – Partyzánská je opraven.
KMČ požaduje opravu veřejného osvětlení na území Holice. Je nutno zkontrolovat celou
Holici.

Do příští schůze si členové KMČ připraví požadavky na opravy chodníků a komunikací.
Zpráva o Novoroční vycházce „Holickým lesem“ dne 2.1.2011. Sraz účastníků byl u
kojeneckého ústavu a konec v Holické Americe, kde bylo připraveno malé občerstvení a
tombola.Vycházky se zúčastnilo asi 100 lidí.

7. Příští schůze se koná 2.2.2011 v 18:00 hodin
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4
Zapsala: H. Šišková

