
KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE 
ZÁPIS ZE SCHŮZE 

                                                 ZE DNE 7. 11. 2012 
 
1. Zahájení: 
 
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 7.11. 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. Tomáš Trunečka, Ing. Juraj Víťazka,  Mgr. Jarmila Horská.           
 
Hosté: Pan Ing. Karel Šimša, člen rady města Olomouce.                                         
 
 
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 i noci.             
KMČ žádá  kontrolu veřejného školního hřiště, veřejnost již na hřiště nemá volný 
přístup, pouze pronájemci, kteří cvičí v tělocvičně ZŠ. 
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku  v čekárnách MHD U Mlýna 
a na konečné zastávce autobusů. 
KMČ žádá vyhledání viníka z Majetína, který založil černou skládku na polní cestě 
v Holici za trafostanicí směrem na Velký Týnec.   
KMČ žádá kontrolu kolem břehu Hamerského náhonu od ulice Přemysla Oráče, 
kde způsobuje mládež  stále nepořádek na veřejném prostranství.                    
 
5. Policie ČR:  
          
Přítomni  Ing. Hrabal  a Mgr. Veselý. 
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici a U Potoka.    
     
6. Došlá pošta 
 
Pozvánka na závěrečnou prohlídku vybudovaného vodovodu a kanalizace pro RD 
v Partyzánské ulici.   
Odbor koncepce a rozvoje SMO – 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 a rekonstrukce vozovek. 
Přerovská – budování světelného přechodu do 19. 11. 2012. 
Keplerova – budování světelného přechodu do Partyzánské ulice.                     
                         
 
7. Odeslaná pošta:  
        
SMOl odbor dopravy 
Zvýšit nosnost můstku přes  náhon na návsi Svobody pro možnost průjezdu autobusu 
MHD. 
SMOl odbor životního prostředí 
Přehled požadovaného ošetřování stromů, výsadby nových stromů v období vegetačního  
klidu v  Holici. 
 
      
8. Majetkoprávní záležitosti: 
 
KMČ souhlasí s pronájmem  parcely č. 1782 zahrada a částí pozemku č. 1781 ostatní 
plocha, vše zapsáno v k. ú. Holice u Olomouce k užívání jako zahrada.             
 
9. Různé: 
 
Technické služby města Olomouce  oznamují, že do 20. prosince 2012 bude probíhat 
pravidelný svoz bioodpadu. 

 
Setkání jubilantů z Holice se koná 16. 11. 2012 ve 14:30 hodin v restauraci Na Statku. 

 
Připomínky občanů: 

 
Omezení průjezdu nákladních aut nad 3,5 t návsí Svobody – zajistit omezující dopravní 
značení. 
Požadavek na sečení zelené plochy u bytového domu náves Svobody č. 44 byl zajištěn. 
Požadavek na zřízení veřejného dětského hřiště na hřišti HFK Holice. 
Nové osvětlení kolem Hamerského náhonu poblíž ulice Přemysla Oráče, kde se mládež 
shromažďuje a dělá tam nepořádek na veřejném prostranství. 
Je zanesené česlo  Přáslavické svodnice trávou a listím u ulice Partyzánské. 
 
10.  Příští schůze se koná 12. 12.  2012 v 18:00 hodin 
 
          Schválil:  Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4    
            Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 
 
 
 
 
 
 


