KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 1. 2. 2012
1. Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 1. 2. 2012 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:
Mgr. Pavel Hanák, Mgr. Barbora Jurková, Iva Kalodová, Bohumil Peiker, Ing. Mojmír
Štěpánek, Bc. František Šváb, Ing. Juraj Víťazka, Mgr. Jarmila Horská.
Nepřítomen: Mgr. Tomáš Trunečka
Hosté: pan Ing. Karel Šimša, člen Rady města Olomouce
3. Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek
4. Městská policie:
Přítomen strážník pan Hrdlička
Požadujeme kontrolu na návsi Svobody, kde se nesmí na veřejnosti pít alkohol.
Požadujeme kontrolu čekáren MHD v Holici U Mlýna a konečnou zastávku.
Požadujeme kontrolu hřbitova. /pobyt bezdomovce, nález použitých injekčních jehel/
Upozornění na přestupky majitelů volně pobíhajících psů po Holici.
5. Policie ČR:
Přítomen Mgr. Veselý
6. Došlá pošta:

Užívání veřejného prostranství v Přerovské ulici pro instalaci optického kabelu od
20. 1. 2012 – 31. 1. 2012.
SMOl odbor dopravy-sdělení stanoviska panu A. Zapletalovi ohledně jeho návrhu na
nové autobusové trasy v Olomouci.

7. Odeslaná pošta:
SMOl odb. životního prostředí, požadavek na kácení a ořezání lip na návsi Svobody.

Plán investic na rok 2012 v Holici - požadavky
Ječmínkova ulice, Na Dílkách - rekonstrukce ulic – schváleno RMO v prosinci 2011.
Přerovská ulice- nový přechod pro chodce u zast. MHD Pekárny – schváleno RMO.
Hřbitov - pokračování v opravě zídky sousedící s vedlejší soukromou zahradou.
Hamerská ulice vypracování PD na nový chodník a řešení křižovatky ulic Jaselská,
Staškova, Na Krejnici, Emy Destinové a Hamerská.
Rekonstrukce kanalizace v ulici U Solných mlýnů, kapacita nevyhovuje výstavbě RD.
Plán oprav a údržby na rok 2012 v Holici – požadavky
Hřbitov – oprava kapličky pana Laholy.
Ulice Jaselská, Hanácká - předláždění chodníků po jedné straně.
náves Svobody - nový asfaltový povrch, je velmi porézní a má nerovný povrch.
Ulice Jaselská – nový bezprašný povrch vozovky.
Stará Přerovská ulice - oprava povrchu vozovky, předláždění děr žulovou kostkou.
Emy Destinové + prodloužená Partyzánská ulice - úprava povrchu silnic recyklátem.
8. Majetkoprávní záležitosti:
KMČ souhlasí s prodejem parcely č. 413/3 zastavěná plocha o výměře 28 m²,
v k. ú. Holice u Olomouce.
KMČ souhlasí s prodejem parcely č 678/33 orná půda o výměře 154 m² v k. ú.
Holice u Olomouce.
KMČ nesouhlasí s prodejem parcel č.862 a č. 863 o celkové výměře 3 402 m²
v k.ú. Holice u Olomouce, protože předmětné pozemky jsou pronajaté do roku
2019.
9. Různé:
Blahopřejeme paní Ivaně Kalodové za ocenění, které dostala za činnost v kategorii:
životní prostředí v rámci Olomouckého kraje, je držitelkou Křesadla, ceny za práci
dobrovolnou ve svém volném čase.
Diskutovalo se o Holickém lese, jeho důležitosti, investicích do výsadby, přístupu z
Holice a okolí. KMČ se shodla na zahájení jeho realizace podle plánu, jako
kompenzace za stále se rozšiřující průmyslové stavby na území Holice.
Technické služby města Olomouce oznamují, že 16. 2. 2012 se uskuteční v Holici
svoz bioodpadu. Dále bude svážen bioodpad 1x měsíčně: 15. 3. 2012.
Poplatky za svoz komunálního odpadu je možné platit v Holici na detašovaném
pracovišti MMOl každé pondělí a úterý v úředních hodinách od 6. února 2012
do 31. května 2012. Poplatky zůstávají stejné jako v loňském roce.
V ulici U Cukrovaru poblíž kotelny byl instalován kontejner na textil, boty, hračky.
Věci je nutné odkládat čisté a zabalené, budou dále sloužit někomu potřebnému.

Od 1. 1. 2012 byla vydaná vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti na území
města Olomouce. Jedná se o prostory ve vzdálenosti 100 m kolem škol, hřišť,
ordinací lékařů, obchodů s potravinami, kostelů, úřadů, parků a parčíků,
zastávek a čekáren autobusů a tramvají.

Připomínky občanů:
Požadavek na sečení trávy v ulici Sladkovského pravidelně i kolem vozovky./SSOK/
Požadavek na snížení výšky keřů v Keplerově ulici kolem vozovky, brání chodcům ve
ve výhledu při přecházení této frekventované komunikace./SSOK/
Ulice Partyzánská a Slunečná, byly zadané do výroby nové tabule s označením ulic a
jejich osazení na rohový dům.
Ulice Jaselská a Hanácká, byly zadané do výroby nové tabule s označením ulic a jejich
osazení na rohový dům.
Místní rozhlas je špatně slyšet v ulici Slunečné, Na Dílkách, Na Zábraní a Keplerova.
10. Příští schůze se koná 7. 3. 2012 v 18:00 hodin
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č.4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

