
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 
ZE DNE 7. 9. 2011 

 
1. Zahájení: 
 

Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 7. 9. 2011 v 18:00 hodin do kanceláře  
detašovaného pracoviště na návsi Svobody č. 41 v Olomouci – Holici zahájil předseda  
KMČ pan Silvestr Tomášek.   

 
2. Prezence: 
 
             Předseda KMČ Holice Silvestr Tomášek, dále byli přítomni: Ing. Mojmír Štěpánek,  
          Bc. František Šváb, Ing. Juraj Víťazka, Mgr. Barbora Jurková, Mgr. Jarmila Horská.                 
          Nepřítomni:  Mgr. Tomáš Trunečka, Mgr. Pavel Hanák, I. Kalodová, JUDr.Iva Glacner. 
 
 
3. Kontrola zápisu z minulé schůze: 
 
           Bez připomínek. 
 
4. Městská policie:  
 
            Přítomni strážníci pan Šoupálek a pan Hrdlička.  
            KMČ  doporučuje instalaci kamerového systému na sledování parkoviště U Cukrovaru  
            před vchody domu č. 12, 14 a 14A. 
 
            KMČ žádá do konce října  pravidelnou kontrolu veřejného školního hřiště, ve všední dny  
           od 15:00 -19:00 hodin,  víkendy od 9:00 - 19:00 hodin. Dále žádáme zvýšenou kontrolu 
           17. 9. v části Holice tzv. „Amerika“ se budou konat pivní  slavnosti od 11:30-24:00 hodin.           
 
5. Policie ČR:        
    
6. Došlá pošta 
 
            Návrh rozpočtu města na provedení investic pro rok 2012 – termín do 7. září 2011.                               
 
             Povolené výkopové práce v Holici v ulicích:         
          
             Moravská – vybudování plynovodu do konce září 2011. 
             Keplerova – přívod inž. sítí k výstavbě 14 RD v ulici Partyzánská, Keplerova. 
             Krokova   -  oprava chodníků a komunikace – úplná uzavírka.            
 
7. Odeslaná pošta: 
 
            Návrh rozpočtu města na provedení investic pro rok 2012 – odevzdáno 7. září 2011. 
            1. Ulice Ječmínkova, Na Dílkách, částečně Slunečná, nová vozovka, chodníky. 
            2. Světelný přechod pro chodce u zastávky MHD Pekárny, ulice Přerovská. 
            3. Vypracování projektu na nový chodník v Hamerské ulici, řešení křižovatky  ulic  
                Na Krejnici, Staškova  a Emy Destinové. 
 



             
 
8. Majetkoprávní:          
 
9. Různé: 
 

      Technické služby města Olomouce oznamují, že 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. 
 
Petice občanů /222 podpisů/ na provedení účinných kroků ke snížení nadměrného 
dopravního zatížení Keplerovy ulice dle sdělení  Krajského úřadu OK, zastoupeném 
odborem dopravy, bude nutné  vrátit na Magistrát města Olomouce k novému posouzení. 
 
Ulice Staškova a U Hřiště bude v době konání fotb. zápasů pro veřejnost uzavřena jako 
parkoviště aut, nově bude sloužit parkoviště s vjezdem od čerpací stanice Slovnaft.  
 
 
Připomínky občanů: 
 
Omezení průjezdu nákladních aut nad 3,5 t návsí Svobody – zajistit omezující dopravní 
značení. 
 
Požadavek na snížení výšky keřů podél komunikace v Keplerově ulici, brání ve výhledu 
přecházejícím chodcům, zvláště dětem. 
 

 
10.  Příští schůze se koná 5. 10. 2011 v 18:00 hodin 
 
            Schválil:  Silvestr Tomášek, předseda KMČ č.4      
            Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


