KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE ZE DNE 11. 12. 2012

Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 11.12. 2012 v 18:00 hodin do kanceláře
detašovaného pracoviště na návsi Svobody č. 41 v Olomouci – Holici zahájil předseda
KMČ pan Silvestr Tomášek.
Prezence:
Předseda KMČ Holice Silvestr Tomášek, dále byli přítomni: Ing. Mojmír Štěpánek, Bc.
František Šváb, Mgr. Barbora Jurková, Mgr. Pavel Hanák, Ivana Kalodová, Mgr.
Tomáš Trunečka, Ing. Juraj Víťazka, Mgr. Jarmila Horská.
Nepřítomen: Bohumil Peiker
Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.
Městská policie:
Přítomni strážníci pan Šoupal a pan Hrdlička.
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 kontrolu kolem břehu Hamerského náhonu od ulice Přemysla Oráče, kde
způsobuje mládež stále nepořádek na veřejném prostranství.
Policie ČR:
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici a U Potoka.
Došlá pošta
Žádost pana Cikryta a pana Zelinky na vybudování veřejného vodovodu a kanalizace
v ulici U Pekárny.
MPO sděluje, že bude instalován kamerový systém na parkovišti v ulici U Cukrovaru
před bytovými domy.
Statutární město Olomouc-odbor životního prostředí vydalo kolaudační souhlas
s vybudovanou kanalizací a vodovodem v ulici Partyzánské pro nové RD.
Povolené výkopové práce v Holici v ulici:
Technologické-výkopové práce do 11. 12. 2012 – parovodní přípojka.
Odeslaná pošta:
MmOl odbor vnějších vztahů a informací – plán schůzí KMČ na rok 2013.
MPO – plán schůzí KMČ na rok 2013.

Majetkoprávní záležitosti:
Různé:
Technické služby města Olomouce oznamují, že 20. prosince 2012 bude poslední
pravidelný svoz bioodpadu. Dále potom se svoz uskuteční jen jednou v měsíci.
17. ledna 2013
14. února 2013
14. března 2013
Sdružení pro Holický les pořádá tradiční novoroční vycházku budoucím Holickým
lesem, sraz bude 1. 1. 2013 ve 14:00 hodin u kojeneckého ústavu na Nových
Sadech.
Pan Ing. Juraj Víťazka od 1. 1. 2013 končí svou činnost v komisi na vlastní žádost.
KMČ č. 4 Holice zajistila na Vánoce rozsvícení stromu u ZŠ na návsi Svobody 41.
Připomínky občanů:
Omezení průjezdu nákladních aut nad 3,5 t návsí Svobody – zajistit omezující dopravní
značení..
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.
Náves Svobody jednosměrná silnice je přeplněná parkujícími auty nájemníků domů č.
33 a 37, tento stav komplikuje zásobování obchodů a parkování pro uživatele služeb
pošty a detašovaného pracoviště magistrátu města v Holici.
Příští schůze se koná 9. 1. 2013 v 18:00 hodin
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

