KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 5. 10. 2011
1. Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 5. 10. 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. Tomáš Trunečka,
Mgr. Pavel Hanák, Ivana. Kalodová, Bohumil Peiker, Mgr. Jarmila Horská.
JUDr. Iva Glacner ukončila činnost v komisi k 1. 10. 2011, protože změnila bydliště.
Hosté: paní Adamcová, paní Slouková, pan Slouka z Jaselské ulice, pan Vlček, pan
Kocopulos z Partyzánské ulice, pan Urban Ječmínkova ulice.
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 stanoviště tř. odpadu na
návsi Svobody na dobu určitou / za ZŠ/.
KMČ žádá do konce října pravidelnou kontrolu veřejného školního hřiště, ve všední
dny od 15:00 - 17:30 hodin, víkendy od 9:00 - 17:30 hodin.
Kontrolu zákazu vjezdu vozidel nad 3, 5 t do ulice Partyzánské.
Restaurace Česká hospoda ruší svým provozem noční klid v ulici Přerovské, žádáme
o pravidelnou kontrolu a dodržování klidu po 22:00 hodině.
5. Policie ČR:
6. Došlá pošta
Návrh plánu údržby na rok 2012 z odboru majetkoprávního MmOl.
Odbor životního prostředí MmOl - sdělení o nepovolené skládce zeleně v Hamerské
ulici na břehu vodního náhonu.Upozornil na skutečnost Ing. Svoboda, Brunclíkova ul.
Povolené výkopové práce v Holici v ulicích:
Moravská č. 20 - oprava kanalizační přípojky do 18. 9. 2011.
Keplerova - přívod inž. sítí k výstavbě 14 RD v ulici Partyzánská, Keplerova.
Krokova - oprava chodníků a komunikace.
Přerovská č. 82-84 - havárie vodovodního řádu do 15. 9. 2011.
Jaselská č. 16 - havárie vodovodního řádu.

Sladkovského č. 65 - vybudování plynovodní přípojky do 9. 9.2011.
Sladkovského č. 65 - vybudování přípojky plynu do 15. 9. 2011.
U Hřiště č. 7 - oprava fasády domu, zábor veřejného prostranství do 22. 9. 2011.
Hamerská 629 - oprava fasády domu, zábor veřejného prostranství do 30. 9. 2011.
7. Odeslaná pošta:
Požadavek na rozšíření stanoviště tř. odpadu v ulici Staškova o 1 kontejner na plasty.
Reklamace úpravy přístupového chodníku na hřbitov po výkopových pracích přípojky
elektřiny pro výstavbu 14 RD v Partyzánské ulici.

8. Majetkoprávní záležitosti:
KMČ souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 508/1 o výměře 180 m² v k. ú. Holice
u Olomouce za účelem zřízení zahrádky.
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.
Petice občanů o okamžitém zaslepení ulice Partyzánské směr „Amerika“ z důvodů
havarijního stavu vozovky.
Ulice U Potoka se prodlužuje směrem k bývalému masokombinátu.
Sběrová sobota se koná v Holici 22. října 2011 od 8:00 - 13:00 hodin, budou
stanoviště v ulici U Cukrovaru /kotelna/, U Hřiště /rozcestí /.
V ulici U Cukrovaru poblíž kotelny byl nově instalován kontejner na textil, boty,
hračky. Věci je nutné odkládat čisté a zabalené, budou dále sloužit někomu
potřebnému.

Připomínky občanů:
Vozovka v ulici Jaselské a Hanácké je velmi prašná. V ulici Ječmínkova a Na Dílkách
je povrch komunikace jen štěrkový, prašný nebo blátivý, chodníky velmi špatné po
jedné straně ulice a po druhé straně nejsou chodníky žádné.
Lampa veřejného osvětlení u spojovacího chodníku mezi ulicí Slunečnou a
Ječmínkovou stojí v přerostlé koruně stromu, žádáme strom prořezat.
Požadavek na DPMO aby alespoň každou hodinu 1x zajížděl autobus do ulice
Hamerské.
Požadavek na snížení výšky keřů podél komunikace v Keplerově ulici, brání ve
výhledu přecházejícím chodcům, zvláště dětem.

10. Příští schůze se koná 2. 11. 2011 v 18:00 hodin
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č.4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská
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