KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE ZE DNE 9. 1. 2013

Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 9.1. 2013 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,
Mgr. Barbora Jurková, Bohumil
Peiker, Mgr. Pavel Hanák, Ivana Kalodová, Mgr. Jarmila Horská.
Nepřítomen: Bc. František Šváb, Mgr. Tomáš Trunečka.
Hosté: Pan Zelinka, pan Cikryt, pan Litvín, pan Kováč – všichni z ulice U Pekárny jako
bydlící nebo podnikající.
Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.
Městská policie:
KMČ žádá kontrolu školního hřiště u ZŠ, veřejnost 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
SMOl odbor životního prostředí – přehled údržby veřejné zeleně, která bude provedena
v době vegetačního klidu v Holici.
SMOl odbor majetkoprávní – požadavek Ing. J. Spurného na zakoupení pozemků
v Holici, které jsou ve vlastnictví města Olomouce jako orná půda.

Povolené výkopové práce v Holici.
Úplná uzavírka ulice Na Dílkách, částečně ulice Slunečné v důsledku rekonstrukce
komunikace uvedených ulic.
Odeslaná pošta:
Požadavek na zachování provozu pobočky městské knihovny v Holici – emailem.

Majetkoprávní záležitosti:
SMOl odb. majetkoprávní – vyjádření KMČ k prodeji městských pozemků Ing. J.
Spurnému, navrhujeme některé pozemky prodat, jiné ponechat v pronájmu jako dosud
na zemědělskou činnost.
Různé:
Technické služby města Olomouce oznamují, že svoz bioodpadu se uskuteční jen
jednou v měsíci.
17. ledna 2013
14. února 2013
14. března 2013
Připomínky občanů:
Požadavek obyvatelů a podnikatelů z ulice U Pekárny na vybudování veřejného
vodovodu a kanalizace.
Omezení průjezdu nákladních aut nad 3,5 t návsí Svobody – zajistit omezující dopravní
značení..
Požadavek na zřízení veřejného kluziště v Holici.
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.
Požadavek na vedení místního rozhlasu do ulice U Cukrovaru a do ulice U Solných
mlýnů.
Příští schůze se koná 6. 2. 2013 v 18:00 hodin
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

