KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 5. 9. 2012
1. Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 5. 9. 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,
Ing. Juraj Víťazka, Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská.

Nepřítomen: Mgr. Tomáš Trunečka, Mgr. Barbora Jurková

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 uzavření ulic v blízkosti hřiště HFK pro vjezd vozidel diváků v době
konání
zápasů, pro návštěvníky hřiště je vyhrazené parkování z jižní strany od stadionu.
Množí se volně pobíhající psi po Holici, majitelé venčících psů neuklízejí psí
exkrementy,
čímž způsobují nepořádek na veřejných prostranstvích, zvláště zelených plochách.
Požadujeme odstranění vraků aut z ulice Hanácké /4/ a Na Krejnici /1/.
5. Policie ČR:

6. Došlá pošta:
1. SMOl odbor majetkoprávní-pronájem části parcely č. 1950/1 ostatní plocha o výměře
1m², za účelem
provozování navigačního značení typu „INFOR“.
2. SMOl odbor investic povoluje prodloužení platnosti stavebního povolení na
rekonstrukce komunikací v ulicích

Ječmínkova, Na Dílkách a Slunečná do 31. 12. 2014.
3. SMOl odbor investic – formuláře pro požadavky investic v roce 2013 v Holici.

Povolené rozkopávky a zábory veřejného prostranství v Holici:
Ulice Ječmínkova, Na Dílkách rekonstrukce komunikace, zahájení budování kanalizace
dešťové, prodloužení
kanalizace splaškové, přeložka vodovodu.
Ulice U Pekárny pokládka kabelu NN v chodníku./ukončeno/
Ulice Sladkovského rekonstrukce nízkotlakého plynovodu do 26. 8. 2012.
Ulice Sladkovského GO modernizace kondenzátního potrubí do 22. 8. 2012.

7. Odeslaná pošta:
Požadavek na vyčištění česla v Přáslavické svodnici v Keplerově ulici. /email Mgr. P.
Hanák/
Požadavek na odbor životního prostředí na vykácení dvou suchých bříz na návsi
Svobody. /email Mgr. J. Horská/
Plán investic pro rok 2013. SMOl odbor investic.
8. Majetkoprávní záležitosti:
KMČ souhlasí s pronájmem části pozemku č. 1950/1 zapsaném v k.ú. Holice u
Olomouce k instalaci navigačního
značení.

9. Různé:

Množí se v Holici krádeže bio kontejnerů.
Některá stanoviště pro tříděný odpad v Holici se stávají místem pro zakládání
černých skládek.
Proto požadujeme nepravidelné monitorování stanovišť přenosnými kamerami a
pokutování viníků
až do výše 30 000,- Kč.
Pozvánka na Drakiádu, která se koná 8. 9. 2012 odpoledne na poli poblíž ulice
Šlechtitelů směrem
k Holici k železniční trati. Všechny příznivce zve Sdružení pro Holický les.

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, bude nainstalováno
nové světelné zařízení.
Obyvatelé z ulice Ječmínkovy mají nově předlážděn spojovací chodník do ulice
Slunečné.
Velkou nespokojenost vyjadřují obyvatelé z ulice U Cukrovaru, Keplerova a na návsi
Svobody s hlukem,
který způsobují množící se ohňostroje.

10. Příští schůze se koná 3. 10. 2012 v 18:00 hodin
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

