KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE ZE DNE 15. 5. 2013

Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 15. 5. 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: Mgr. Barbora Jurková,
Ludmila Linhartová, Ivana Kalodová, Bohumil Peiker, Bc. František Šváb, Mgr. Tomáš
Trunečka, Mgr. Jarmila Horská.
Nepřítomen: Ing. Mojmír Štěpánek, Mgr. Pavel Hanák.
Byla představena nová členka KMČ Holice paní Ludmila Linhartová z ulice U Hřiště.
Host: pan Aleš Zapletal z ulice Sladkovského.
Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek
Městská policie:
Přítomen strážník pan Šoupal.
KMČ žádá kontrolu školního hřiště u ZŠ, školní hřiště plní funkci veřejně přístupného
sportovního areálu pod dohledem správců tohoto zařízení denně do 20:00 hodin.
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v čekárnách MHD U Mlýna a na konečné
zastávce autobusů, zvláště v nočních hodinách.
KMČ žádá kontrolu kolem břehu Hamerského náhonu od ulice Přemysla Oráče, kde
způsobuje mládež stále nepořádek na veřejném prostranství.
KMČ žádá průběžnou kontrolu veřejného dětského hřiště v ulici U Cukrovaru za MŠ,
zvláště ve večerních hodinách.
Policie ČR:
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici a U Potoka.
Došlá pošta:
SMOl odbor majetkoprávní – prodej části parc. č. 1543/3 ostatní plocha o výměře 200 m²
zapsáno v k. ú. Holice u Olomouce.
SMOl odbor majetkoprávní – žádost k odprodeji 30 m² z části pozemku parc. č. 806/1
zapsáno v k. ú. Holice u Olomouce a pronájem části pozemku parc. č. 1943 ostatní plocha
o výměře 45 m² zapsáno v k. ú. Holice u Olomouce.
SMOl odbor životního prostředí - Vyrozumění o pokračování vodoprávního řízení
výstavby V. etapy Kauflandu – vodního díla a nakládání s vodami.
SMOl odbor životního prostředí - Kolaudační souhlas rekonstrukce komunikace
v ulicích Ječmínkova a Na Dílkách.
SMOl odbor životního prostředí – povolení umístění restaurační předzahrádky v ulici
Keplerova č. 45.

Povolené výkopové práce a zábor veřejného prostranství v Holici
Výkopové práce v ulici Sladkovského a Holická – pokládka kabelů VNk, RVN pro
Šantova SMC Develop.
Výkopové práce v ulici náves Svobody č. 56, rekonstrukce přípojky vody a kanalizace.
Umístění kontejneru na stavební suť v ulici Keplerova č. 5 - zábor veřejného prostranství.

Odeslaná pošta:
SMOl odbor životního prostředí - žádost KMČ o nátěr a opravu laviček na návsi
Svobody.
Majetkoprávní záležitosti:
SMOl odb. majetkoprávní – KMČ souhlasí s prodejem 30 m² z části parc. č. 806/1
ostatní plocha zapsané v k. ú. Holice u Olomouce, dále souhlasíme s pronájmem části
parc. č. 1943 ostatní plocha o výměře 45 m² zapsáno v k. ú. Holice u Olomouce, jedná se
o příjezd k nově postavenému rodinnému domu.
SMOl odb. majetkoprávní – souhlasíme s prodejem 200 m² z parc. č. 1543/3 zapsané v
k. ú. Holice u Olomouce za účelem umístění a užívání mobilní garáže bez základů.

Různé:
Den otevřených dveří a dětský den s fotbalem v Holici se koná na hřišti 1. HFK
Olomouc 1. 6. 2013 od 9:00 hodin na hřišti Staškova 28 v Holici.
Holický les má zasetou trávu, pozemek o rozloze 30 ha je připraven k výsadbě
stromů a keřů.
Dne 5. 7. 2013 bude vyvěšena vlajka občanského sdružení Moravská nár. obec na
návsi Svobody na počest příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu.
Připomínky občanů:
Propadlá, nefunkční kanalizace v ulici Přerovské způsobuje znečišťování studní
obyvatelům této ulice, studny jsou zdrojem pitné vody pro domácnosti.
Na zahradě v ulici Emy Destinové se usadily rekreanti v karavanech, tato lokalita nemá
kanalizaci, veškerá použitá voda z karavanů se vylévá volně na pozemek, okolní občané
mají oprávněnou obavu ze zamoření svých studní.

Příští schůze se koná 5. 6. 2013 v 18:00 hodin
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

