KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE ZE DNE 5. 6. 2013

Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 5. 6. 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, Ing. Mojmír Štěpánek, Mgr. Jarmila Horská.
Nepřítomen: Mgr. Pavel Hanák.
Host: pan Jaroslav Pírek za Společenství vlastníků domu Ječmínkova č. 2 v Holici.
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 – pozvánka na jednání majetko- právní komise na 3. 6. 2013.
SMOl odbor životního prostředí – pozvánka na jednání o hospodaření s vodami v Holici
Staškova 14 na 18. 6. 2013.
Společenství vlastníků domu Ječmínkova č. 2 žádá podporu KMČ č. 4 Holice na zařazení
vybudování parkoviště pro auta vedle svého domu do investičních akcí SMOl.
Povolené výkopové práce a zábor veřejného prostranství v Holici
Na Zábraní č.19 – přípojka vody.
Odeslaná pošta:
Majetkoprávní záležitosti:

Různé:
Dne 5. 7. 2013 bude vyvěšena vlajka občanského sdružení Moravská nár. obec na
návsi Svobody na počest příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu.
Návrh spolupráce KMČ se Sborem dobrovolných hasičů v Ol.- Holici na
přípravách oslavy 130. výročí trvání spolku, která se bude konat v červnu 2014
v Holici.
V červnu bude provedeno předláždění chodníku v ulici Partyzánské po jedné straně.
Občané reklamují úpravy povrchu veř. prostranství po výkopových pracích
souvisejících s pokládkou elektrického vedení pro obch. centrum na Šantově ulici
v Olomouci.
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.
Kontrola dopravního značení cyklostezky směr Olympie a zpět, obnova vodorovného
značení.
Zajištění výhledu při výjezdu aut z ulice Jaselské do ulice Hamerské, vzrostlá tráva a keře
u křižovatky jmenovaných ulic bezpečnému výjezdu brání. /SSOK/

Příští schůze se koná 26. 6. 2013 v 18:00 hodin.
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

