
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 6. 4. 2011 

 
1.Zahájení 
 

KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 6.4.2011 v kanceláři 
detašovaného pracoviště na Návsi Svobody 47 v Olomouci - Holici. 

 
2.Prezence 
 
Předseda KMČ Holice Silvestr Tomášek zahájil schůzi  za přítomnosti členů KMČ – J. Dostála,    
Ing.Štěpánka, J. Kameného, Mgr. Horské , Ing. Štůly, I. Kalodové, a  H. Šiškové.  
Nepřítomni: Mgr. Glacner - omluvena 
Hosté: 2 zástupce MP pan Šoupal a Hrdlička, 1 zástupce Policie ČR Mgr. Veselý, dále pan 
Kozík 
  
 
3. Kontrola zápisu z minulé schůze 
 
- Bez připomínek 
 
 
4. Městská policie: 
 
- požadavky vznesené na minulých schůzích trvají nadále.  
 
5. Policie ČR:            
 
- Police ČR byla upozorněna na odstavené auto na ul. Sladkovského před křižovatkou. 
 
6. Došlá pošta 
 
 
- Zpráva Ing. Štěpánkové (OZP) ohledně úklidu a sečení trávy na místech  nezařazených  

do pravidelné péče, žádost o identifikaci těchto míst. 
- Harmonogram jarních sběrových sobot – sběrná sobota proběhla 25.3. 
- Zpráva Mgr. Puhače, že dosud nebyly jmenovány nové KMČ a také dosud nebyly 

stanoveny  finanční prostředky.  Řešení tohoto problému bude písemně oznámeno. 
- Rozhodnutí o povolení užívání veřejného prostranství: František Ryšánek, ul. 

Sladkovského, oprava železničního přejezdu na ul. Holická, Ing. Libor Zdeněk, ul. 
Keplerova. 

- Dohoda o  zvláštním užívání veřejných prostranství – EMONTAS, ul. Přerovská, Stará 
Přerovská, Keplerova – pokládka kabelů NN.  M. Zavadil. Ul. U hřiště – přípojka 
kanalizace. 
 
Na vědomí: 
 

- Objednávka opravy rozhlasu, dosud neopravena ul. Sladkovského, Krokova 
- Zákaz vypalování trávy – upozornění HZS Olomouckého kraje 
 



7.majetkoprávní 
 
- KMČ schvaluje pronájem: parc. č. 1723/1 – 34913 m2, č.1721/11 – 14440 m2, 
č.1722/1 – 14150 m2 a č.1724/1 –748 m2. Vše orná půda v prostoru ul. Šlechtitelů. 

 
 
 
8.Různé 
 
- Pozvánka na výstavu „Příměstské rekreační lesy“ zahájené dne 14.4.2011 ve 14:30 hodin 

v předsálí kongresového sálu Olomouckého kraje. 
- Žádost o zmapování kritických  míst v Holici. Bude písemně zpracováno. 
- KMČ byla upozorněna na uklizenou černou skládku RESTA při cestě k Novému Dvoru, 

ale je opětovně navážena. 
- Žádost o nahlášení míst pro stanovení veřejných prostranství pro veřejně závaznou 

vyhlášku.Bude písemně nahlášeno a upřesněno. 
- Pozvánka MC Heřmánek na oslavy 5. výročí trvání MC. 
- Petice z ul. Keplerova není ukončena. Uskutečnilo se předběžné jednání ohledně řešení 

problému ohledně neúnosné kamionové dopravy na této ulici.  Jednání bude pokračovat. 
- Připomínky pana Kozíka, ul. U cukrovaru: ořez stromů v ul. U cukrovaru, instalace 

zpomalovacích prahů v ul.  U cukrovaru – bude dán písemný požadavek na odbor 
dopravy, zřízení nových parkovacích míst v ul. U cukrovaru – nelze vybudovat 
z finančních důvodů. 

- Vítání novorozeňat se uskuteční 29.4.2011 v obřadní síni radnice. 
 
 
9.  Příští schůze se koná 4.5.2011 v 18:00 hodin 
 
Schválil:  S. Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala:   H. Šišková 


