KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 2. 2. 2011
1.Zahájení
KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 2.2.2011 v kanceláři
detašovaného pracoviště na Návsi Svobody 47 v Olomouci - Holici.
2.Prezence
Předseda KMČ Holice Silvestr Tomášek zahájil schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J.
Štůly, J. Dostála, Ing.Štěpánka, I. Kalodové, J. Kameného, Mgr. Horské , Mgr. Glacner a H.
Šiškové.
Hosté: 2 příslušníci MP, pan Vlček a pan Sviták (Partyzánská)
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
-

-

Doplnění zápisu z minulé schůze o dopis z Povodí Moravy pro MmOl – Upozornění na
stav Hamerského náhonu v ul. U Potoka u domu č.39, kde je zúžený průtok a v těchto
místech dochází ke zdouvání vody, kvůli vyhozenému naplavenému materiálu. Dopis
dostala KMČ na vědomí.
Požadavky na kácení a prořezy stromů byly přijaty a postupně se provádějí.

4. Městská policie:
-

požadavek na trvalý dohled nadále trvá a eventuelní případy budou hlášeny přímo.

5. Došlá pošta
na vědomí:
-

Užívání veřejných prostranství na Návsi Svobody č. 3 - ASOPOL.

6.Odeslaná pošta
-

Dopis MmOl –OŽP – žádost o ořez nebo vykácení lípy na ul. Sladkovského, stav stromu
je špatný.
Dopis MMOl - Stav chodníku na Návsi Svobody po rozkopávkách firmou Telefónica,
které nebyly uvedeny do původního stavu a navíc nebylo povolení rozkopávky.
Poděkování TSMO, a.s. za vzorný odvoz směsného odpadu zvláště v období vánočních
svátků.

7.Různé:

-

-

-

-

Pan Vlček, Sviták a pí Štěrbová požadují umístění dopravní značky omezující průjezd
těžkých vozidel přes „ Ameriku“.
Výše uvedení občané opětovně požadují vybudování cesty – prodloužení Partyzánské –
Amerika včetně zabudování veřejného osvětlení. Je třeba oprava chodníků.
Předseda KMČ podal zprávu z jednání na OŽP dne 18.1.2011 o svozu biodopadu. Bude
probíhat informační akce, kde si majitelé rodinných domů budou moci o nádobu na
bioodpad požádat. Svoz bude probíhat ve stejných intervalech jako odvoz tuhého
domovního odpadu, poplatek zůstává stejný.
Opakovaná žádost Ing. P. Kořínka o vybudování chodníku , zpevněné komunikace a
oboustranného zabudování dopravního značení „průjezd zakázán“, omezení rychlosti na
20 km/h. Jedná se o ul. U pekárny – Hollarova.
Ústní požadavek na ořezání (vykácení) vrby v ul. U Potoka u domu č.1.

.

7. Příští schůze se koná 2.3.2011 v 18:00 hodin
Schválil: S. Tomášek, předseda KMČ č.4
Zapsala: H. Šišková

