KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 3. 10. 2012
1. Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 3.10. 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: Ing. Mojmír Štěpánek,
Bc. František Šváb, Mgr. Barbora Jurková, Mgr. Pavel Hanák, Ivana Kalodová, Bohumil
Peiker, Mgr. Jarmila Horská.
Nepřítomni: Mgr. Tomáš Trunečka, Ing. Juraj Víťazka.
Hosté: Pan Ing. Jan Langr z odboru ochrany MmOl,
pan Šponar za Sbor dobrovolných hasičů z Holice.

3. Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.
4. Městská policie:
Přítomni strážníci pan Šoupal a pan Hrdlička
KMČ žádá kontrolu na holickém hřbitově kdykoliv v průběhu dne.
KMČ žádá kontrolu na WC, který patří ke hřbitovu, zvláště v noci.
KMČ žádá od října kontrolu veřejného školního hřiště po uzavírací 18:00 hodině,
veřejnost již na hřiště nemá přístup po uzavírací době.
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku zvláště o víkendech po setmění.

5. Policie ČR:
6. Došlá pošta
Návrh rozpočtu města na provedení investic pro rok 2013 termín do 15. září 2012.
Odbor koncepce a rozvoje – sdělení o probíhající kampani týkající se problematiky
odvodnění na území města, podrobnější informace naleznete ve vývěsních skříňkách
KMČ.
Povolené výkopové práce v Holici v ulicích:
Na Dílkách, Ječmínkova, Slunečná budování kanalizace.
Přerovská – budování světelného přechodu do 15. 11. 2012.
náves Svobody 35 – zábor veřejného prostranství, oprava fasády domu do 10. 10. 2012.

7. Odeslaná pošta:
Návrh rozpočtu města na provedení investic pro rok 2013 – odevzdáno 12.září 2012.
1.Vypracování projektu na nový chodník v Hamerské ulici, řešení křižovatky ulic
Na Krejnici, Staškova a Emy Destinové s přechodem pro chodce.
2. Vybudování nové kanalizace v ulici U Solných mlýnů, která nestačí nové výstavbě
rodinných domů.
3. Zvýšit nosnost můstku přes náhon na návsi Svobody pro možnost průjezdu autobusu
MHD.

8. Majetkoprávní záležitosti:
KMČ souhlasí s pronájmem části parcely 332 o výměře 60 m² na umístění dvou volně
stojících garáží bez základů, ulice U Cukrovaru.
KMČ souhlasí s prodejem parcely č. 878/17 o výměře 127 m², za účelem zřízení vjezdu
k přilehlé nemovitosti na ulici Týnecké, vše zapsáno v k.ú. Holice u Olomouce.
9. Různé:
Technické služby města Olomouce oznamují, že 20. října 2012 proběhne v Holici
sběrová sobota od 8:00 – 13:00 hodin, stanoviště U Cukrovaru /u kotelny/
U Hřiště – parkoviště.
Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci na výsadbu 1. části Holického lesa.
Diskuse s KMČ o možnosti výstavby hasičské zbrojnice v Holici zahájil pan Ing.
Langr,
výběr na zpracování studie na parcele 99/1 bude zadána MmOl.

Připomínky občanů:
Omezení průjezdu nákladních aut nad 3,5 t návsí Svobody – zajistit omezující dopravní
značení.
Požadavek na sečení trávy v ulici Hamerské a ořezání keřů kolem vozovky /SSOK/,
protože
brání ve výhledu při výjezdu aut z ulic U Potoka, Jaselská, Hanácká.
Požadavek na zachování klidu v Holici, zvláště o víkendových dnech.
Požadavek na umístění dopr. značek v ulici U Hřiště v druhé části, povolené parkování
jen po jedné straně. Tuto skutečnost projednat s vedením HFK přes trenéry žákovských
oddílů.

10. Příští schůze se koná 7. 11. 2012 v 18:00 hodin
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

