KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 6. 6. 2012
1. Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 6. 6. 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:
Bohumil Peiker, Ing. Mojmír Štěpánek, Mgr. Pavel Hanák, Ivana Kalodová, Mgr. Barbora
Jurková, Ing. Juraj Víťazka, Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská.

Nepřítomen: Mgr. Tomáš Trunečka
Hosté: paní Jitka Škrachová a pan Dušan Krempl z ulice Ječmínkovy

3. Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek

4. Městská policie:
Přítomni strážníci pan Hrdlička a pan Šoupal.
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 dětského hřiště za MŠ, veřejného hřiště u ZŠ v Holici.
Provoz hřiště u ZŠ - všední dny 15:00 - 20:00 hodin, o víkendech 9:00 – 20:00 hodin.
Požadujeme kontrolu chaty MS v Šancích a remízku, kde je zákaz vstupu vyznačen
tabulkami.
Požadujeme kontrolu ve večerních hodinách v ulici Na Krejnici směr na polní cestu,
kde mladiství bez ŘP řídí auta, tato cesta je určená vyhláškou MMOl jako venčící
zóna pro psy.
Množí se volně pobíhající psi po Holici, majitelé venčících psů neuklízejí psí exkrementy,
čímž způsobují nepořádek na veřejných prostranstvích, zvláště zelených plochách.
5. Policie ČR:
Přítomni: Mgr. Veselý, Ing. Hrabal
.

6. Došlá pošta:
1. SMOl odbor majetkoprávní-směna části pozemku p.č. 1529 o výměře 77 m² orná půda
v osobním vlastnictví
za část pozemku p. č. 1543/3 ostatní plocha 270 m² v majetku statutárního města Ol. vše v k.
ú. Holice
u Olomouce.
2. SMOl odbor majetkoprávní-směna pozemku p. č. 1843/95 o výměře 3 402 m² orná půda
v osobním
vlastnictví za parcelu /bývalá šk. zahrada/ č. 862 o výměře 2 111 m² a parcelu č. 863 o
výměře 1 291 m²,
ve vlastnictví statutárního města Ol. zapsáno v k. ú. Holice u Olomouce.
3. Pozvánka na jednání o projektu na vybudování cyklostezky přes žel. trať do budoucího
Holického lesa.

Povolené rozkopávky a zábory veřejného prostranství v Holici:
Ulice Ječmínkova – přípojky vody, elektřiny a plynu k budoucím stavbám RD.

7. Odeslaná pošta:
Požadavek na vyčištění česla v Přáslavické svodnici v Keplerově ulici. /email Mgr. P. Hanák/

8. Majetkoprávní záležitosti:
KMČ se směnami pozemků viz. bod č. 1 a 2 /došlá pošta/ souhlasí.

9. Různé:

Od 1. 1. 2012 byla vydaná vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti na území
města Olomouce. Jedná se o prostory ve vzdálenosti do 100 m kolem škol, hřišť,
ordinací lékařů, obchodů s potravinami, kostelů, úřadů, parků a parčíků,
zastávek a čekáren autobusů a tramvají.
Zájemci o další bio nádobu si ji musí koupit od Technických služeb města
Olomouce za 1 250,- Kč,
dále je nutné nahlásit na odbor životního prostředí MmOl /Mgr. Swaczina/
bezplatný svoz bio odpadu.
Byla provedena oprava místního rozhlasu v jižní části Holice.

Připomínky občanů:
Někteří občané venčí své psy bez náhubků nebo vodítek, neuklízejí psí exkrementy ze
zelených ploch na veřejném
prostranství.
Venčící zóny pro psy v Holici jsou pouze polní cesty Na Krejnici a na Holarově ulici.
Světelný přechod pro chodce náves Svobody – Partyzánská ulice skoro vůbec nesvítí, světla
nejsou téměř vidět.
Obyvatelé z ulice Ječmínkovy požadují předláždění spojovacího chodníku na ulici Slunečnou,
dále ořezání břízy,
která větvemi stíní lampě veřejného osvětlení při jmenovaném chodníku.
V ulici Hamerské poblíž Setuzy požadujeme umístit dopr. značku zákaz stání, parkující
kamiony brání plynulé
dopravě, jejich řidiči způsobují nepořádek na veřejných zelených plochách, chybí TOI i
odpadkové koše.
Řidičům vyjíždějících z ulice Jaselské, Hanácké na ulici Hamerskou brání ve výhledu vzrostlé
keře kolem domu,
naproti zastávky MHD Hamerská.Ořezání provádí SSOK Olomouc, Lipenská ulice.

10. Příští schůze se koná 27. 6. 2012 v 18:00 hodin
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č.4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

