KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE ZE DNE 6. 11. 2013

Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 6. 11. 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. Ludmila Linhartová,
Bohumil Peiker, Bc. František Šváb, Ing. Mojmír Štěpánek, Mgr. Barbora Jurková,
Ivana Kalodová, Mgr. Jarmila Horská.
Nepřítomni: Mgr. Pavel Hanák, Mgr. Tomáš Trunečka.
Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek
Městská policie:
KMČ žádá častou kontrolu stanoviště tř. odpadu v ulici Hamerské, v ulici Krokova
a Sladkovského, kde dochází velmi často k zakládání černých skládek na veřejném
prostranství.
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.
Policie ČR:
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici, U Potoka a Emy
Destinové.
Došlá pošta:
SMOl náměstek Ing.Ivo Vlach - opětovné zamítnutí požadavku naší komise, která
žádá vedení autobusového linky č. 19 přes střed města, jako v minulých letech.
Povolené výkopové práce a zábor veřejného prostranství v Holici:
Ulice Moravská – úplná uzávěrka ulice z důvodů napojení inž. sítí k novostavbě RD.
Odeslaná pošta:
SMOl odbor dopravy - požadavek na osazení dopravní značky omezující rychlost při
nájezdu vozidel na mostek u mlýna z ulice Sladkovského na náves Svobody na 30
km/hod.
SMOl odbor dopravy – požadavek KMČ na umístění dopravní značky ZÁKAZ
ODBOČENÍ VLEVO na mostek přes Hamerský náhon pro vozidla přijíždějící

z ulice Sladkovského, která vjíždí do ulice Přemysla Oráče a takto se vyhýbají
světelné křižovatce v ulici Brunclíkova. Ulice Přemysla Oráče nemá bezpečný
/žádný/ chodník a chodci musí kličkovat mezi auty.
SMOl odbor životního prostředí – přehled požadovaných ořezů a kácení stromů
v době vegetačního klidu.
SMOl odbor životního prostředí – KMČ upozornila na nedbalé a nepravidelné sečení
zelených ploch v různých částech Holice.
TSMO požadavek na úpravu recyklátem ulice Staškova, Holarova, kde jsou velké díry
ve vozovce.
Majetkoprávní záležitosti:
Různé:

Mimořádný svoz bioodpadu se uskuteční v Holici dne 14. 11.
2013 na žádost občanů.
KMČ vypracuje odpověď pro náměstka Ing. Ivo Vlacha s požadavkem na vedení
autobusové linky č. 19 přes střed města, podpořenou P E T I CÍ občanů z Holice.
Petiční listiny budou veřejnosti k dispozici na mnoha místech v Holici, termín
bude vyhlášen místním rozhlasem.
Dne 15. 11. 2013 v 15:30 hod. se uskuteční vítání novorozenců z Holice na radnici.
Dne 21. 11. 2013 ve 14:30 hod. se uskuteční setkání jubilantů v restauraci Na
Statku v Holici.
Připomínky občanů:
Propadlá, nefunkční kanalizace v ulici Přerovské způsobuje znečišťování studní
obyvatelům této ulice, studny jsou zdrojem pitné vody pro domácnosti./Veolia
Olomouc/
Příští schůze se koná 4. 12. 2013 v 18:00 hodin.
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

