
                     KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 29. 6. 2011 

 
1. Zahájení 
 

Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 29. 6. 2011 v 18:00 hodin do kanceláře 
detašovaného pracoviště na návsi Svobody 41 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan 
Silvestr Tomášek.  

  
 
2. Prezence 
 
            Předseda KMČ Holice Silvestr Tomášek, dále byli přítomni: Mgr. Pavel Hanák, Mgr. 
Barbora Jurková, Ivana Kalodová, Ing. Mojmír Štěpánek, Bc. František Šváb, Ing. Juraj Víťazka,  
Bohumil Peiker, JUDr. Iva Glacner, Mgr. Jarmila Horská.   
Nepřítomen:  Mgr. Tomáš Trunečka. 
 
 
3. Kontrola zápisu z minulé schůze: 
 
           Bez připomínek. 
 
4. Městská policie:     
      
 
5. Policie ČR:   
     
            Požadavek na kontrolu projíždějících nákladních aut na stavbu v ulici  
            Na Zábraní po hliněné komunikaci kolem rod. domů ze Staré Přerovské ulice, kde je 
            zákaz vjezdu nad 3,5 t. 
      
 
6. Došlá pošta 
 
            Kácení stromu v ulici Sladkovského  65 povoleno v době od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2012. 
 
            Výkopové práce na kruhovém objezdu Přerovská, 4 zápichové jámy pro přípojku NN. 
 
            Výkopové práce v ulici U Cukrovaru, parovodní přípojka,  I. a  II. etapa. 
       
            Výkopové práce v ulici Průmyslové, kanalizační přípojka. / Do 19. 6. 2011/. 
 
            Zvláštní užívání komunikace Keplerova ulice, oprava hřbitovní zdi, stavební práce. 
 
             Zábor veřejného prostranství, chodník, náves Svobody č. 37, do 12. 7. 2011. Zateplení a            
             nová fasáda domu. 
 
             Výkopové práce v ulici Jaselské a Hanácké, komunikace, do 31. 7. 2011, rekonstrukce  
             plynovodu. Uzavírka těchto ulic pro provoz povolena. 
 



             Budování chodníku pro pěší v ulici Šlechtitelů, výkopové práce povoleny do 31. 8. 2011. 
 
                          

 
7. Odeslaná pošta: 
 
            Technické služby města Olomouce, požadavek na nátěr sloupů veřejného osvětlení v ulici  
            Přerovské, Týnecké, Hanácké. /e-mailová/ 

 
Požadavky KMČ na zvýšenou kontrolu  MP v Holici,  množí se škody na majetku města, 
rušení klidu a pořádku obyvateli /Rómy/ ubytovny v ulici U Cukrovaru, dodržování řádu 
na školním veřejném hřišti ve spolupráci se správci tohoto hřiště. 

 
8. Majetkoprávní:  
              

Souhlas KMČ se směnou části pozemku p. č. 1543/3 ostatní plocha  za část pozemku 
orná půda  p. č. 1529, vše v k.ú. Holice u Olomouce. /Souhlas podán 6. 6. na podatelnu 
MmOl./ 

 
9. Různé: 
 

      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. 

 
Magistrát města Olomouce připravuje vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na 
veřejném prostranství. 
 
Vrak automobilu zn. Nisan bez SPZ byl z návsi Svobody odtažen. 
 
Bylo jednáno na MmOl odboru dopravy s paní Ing. Motyčkovou ohledně rozmístění 
dopravních značek omezující rychlost v Keplerově ulici a umístění dopr. značek zákaz 
stání v Moravské ulici po jedné straně vozovky na žádost obyvatel těchto ulic. 
 
Uskutečnilo se jednání o opravách návsi Svobody za účasti Ing. Kmoníčkové z odboru 
dopravy MmOl, zástupce TSMO pana Zívaly a vedoucího provádějící firmy pana 
Brodackého.  
 
Nahlášená závada na krytech kanálových vpustí v Týnecké ulici u zastávek autobusu 
SSOK  v Lipenské ulici. 
 
Připomínky občanů: 
 
Požadavek na snížení výšky keřů podél komunikace v Keplerově ulici, brání ve výhledu 
přecházejícím chodcům, zvláště dětem. 
 

 
10.  Příští schůze se koná 31. 8. 2011 v 18:00 hodin 
 
Schválil:  Silvestr Tomášek, předseda KMČ č.4      
Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


