KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 4. 5. 2011
1. Zahájení
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 4. 5. 2011 v 18:00 hodin v kanceláři
detašovaného pracoviště na návsi Svobody 41 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan
Silvestr Tomášek.
Přivítal všechny přítomné, představil nové členy komise, kteří budou v následujícím
období pracovat v naší městské části a současně poděkoval za práci všem členům, kteří svou
činnost ukončili.
2. Prezence
Předseda KMČ Holice Silvestr Tomášek, dále byli přítomni Mgr. Iva Glacner, Mgr.
Pavel Hanák, Mgr. Barbora Jurková, Ivana Kalodová, Ing. Mojmír Štěpánek, Bc. František Šváb,
Mgr. Tomáš Trunečka, Ing. Juraj Víťazka, Mgr. J. Kamený, J. Dostál, H. Šišková, Mgr. Jarmila
Horská.
Nepřítomen: Bohumil Peiker
Hosté: 2 zástupci MP strážníci Šoupal a Hrdlička, pan Novotný, Ječmínkova ulice.
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
-

bez připomínek

4. Městská policie:
-

požadavek na zvýšenou kontrolu v noci v pátek a sobotu po skončení akcí v Motorestu
v Přerovské ulici, kdy dochází úmyslně k poškozování veřejného majetku města
připomínka na odstranění vraku os. auta z návsi Svobody

5. Policie ČR:
6. Došlá pošta:
-

povolení rozkopávky vozovky ve Slunečné ulici č. 3, fa Moravskou vodárenskou pro
odstranění závady na vodovodním řádu

7. Odeslaná pošta:
-

objednávka opravy rozhlasu, dosud neopraven v ul. Sladkovského, Krokova
MMOl odbor dopravy – požadavek na instalaci veřejného osvětlení u spojovacího
chodníku mezi ulicí Slunečnou a Ječmínkovou
MMOl odbor dopravy požadavek na předláždění chodníku a cyklostezky na návsi
Svobody, označeno 40 závad propadlé dlažby
RMO – komise prevence kriminality byl poslán přehled míst, kde dochází často
k porušování pořádku na veřejných prostranstvích v Holici.

8. Majetkoprávní:

9. Různé:
-

pozvánka na výstavu „Příměstské rekreační lesy“ zahájené dne 14. 4. 2011 ve 14:30
hodin v předsálí Kongresového sálu Olomouckého kraje, která potrvá do 30. května 2011

-

Petice občanů z ulice Keplerova /222 podpisů/ na provedení účinných kroků ke snížení
nadměrného hluku a dopravního zatížení této komunikace zvláště nákladní dopravou.

-

Technické služby města Olomouce oznamují, že od 1. května 2011 do konce října
2011 se mění otevírací doba sběrového dvora v Hodolanech v Chelčického ulici.
Bude otevřeno od pondělí do soboty od 8:00 hodin do 20:00 hodin.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne: 13. 5. 2011 od 11:00 hodin do 14:30
hodin v části ulice Keplerova, náves Svobody a Přerovská.

10. Příští schůze se koná 1. 6. 2011 v 18:00 hodin
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č.4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

