ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
Olomouc - Holice
ZE DNE 2. 4. 2014
Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 2. 4. 2014 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, Karel Kozík, Mgr. Jarmila Horská.
Nepřítomni: Mgr. Tomáš Trunečka, Mgr. Barbora Jurková, Mgr. Pavel Hanák, Ivana Kalodová.
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 u
kontejnerů na tř. odpad.
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 Hamerského náhonu v ulici Přemysla Oráče /ochranné pásmo
náhonu/, kde mládež dělá nepořádek a působí škody na osobním majetku občanů.
KMČ žádá průběžnou kontrolu veřejného dětského hřiště v ulici U Cukrovaru za MŠ.
KMČ žádá kontrolu v ulici Jaselské, kde je často porušována vyhláška města Olomouce o
konzumaci alkoholu na veřejném prostranství.
KMČ žádá pravidelnou kontrolu veřejného dětského hřiště v areálu ZŠ, kde byl zahájen provoz
pro veřejnost ve všední dny 15:00 – 19:00 hodin, o víkendech 9:00 – 19:00 hodin.
KMČ žádá kontrolu v ulici Na Zábraní kolem potoka poblíž železniční trati, kde se schází
mládež, která zde dělá nepořádek na veřejném prostranství.
Přítomen strážník MP pan Michal Kulveit
Policie ČR:
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici, U Potoka a Emy Destinové.
Došlá pošta:
SMOl odbor investic sděluje, že RMO dne 10. 3. 2014 projednala přípravu projektové
dokumentace na nový chodník v části ulice Hamerské, kde dosud žádný chodník není.
ČEZ distribuce, a.s. sděluje, že dne 22. 4. a 23. 4. bude přerušena dodávka el. proudu v části
ulice Jaselské, příslušné domy budou označeny letáky.
TSMO, a.s. mají v plánu v dubnu zahájit předláždění chodníku do konce ulice Partyzánské.

Od 6. 4. 2014 DPMO upravil na žádost cestujících 1 spoj autobusu č. 19 ve večerních
hodinách, odjezd z Hlavního nádraží do Holice nově v 21:32 hodin.
SMOl odbor životního prostředí - sdělení o rozsahu ořezů stromů na veřejném prostranství na
návsi Svobody /lípy/ a v ulici Staškova /borovice/.
Povolené výkopové práce a zábor veřejného prostranství v Holici:
Ulice Přerovská u Kauflandu velkoskladu – pokládka plynovodu, povolené výkopové práce v
termínu od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014.
Ulice U Cukrovaru povolené výkopové práce do konce března 2014./plynová přípojka/
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. Problém
zatím nedořešen příslušnými orgány města a dopravní policie.
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. Problém
zatím nedořešen.
SMOl odbor investic – požadavek KMČ na zapracování 4 připomínek do projektu chodníku
v Hamerské ulici.
SMOl odbor dopravy – požadavek na předláždění části chodníku u zastávky MHD Pekárny
/výstupní zastávka směr Holice/.
Majetkoprávní záležitosti:
SMOl majetkoprávní odbor – KMČ souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 160/2 ostatní
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, plocha předzahrádky v ulici Krokova.
SMOl majetkoprávní odbor – KMČ souhlasí s pronájmem částí pozemků parc.č. 1045 a parc. č.
1046 vše v k. ú. Hodolany za účelem užívání uvedených částí parcel jako zeleninové zahrádky
při ulici Pavelkova.
SMOl majetkoprávní odbor – KMČ souhlasí se směnou pozemků, prodejem pozemků a
uzavřením budoucí nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 863 v k. ú. Holice u Olomouce.
Čj.:SMOl /055860/2014OMAJ/MRPD/Hab podrobnější informace.
Různé:
Dne 4. 4. 2014 se uskutečnilo vítání holických dětí na radnici v Olomouci, bylo pozváno 15 dětí,
které se narodili v listopadu 2013 – březnu 2014.
Oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Holici se uskuteční v Holici dne 20.
června 2014.
Sdružení pro HOLICKÝ LES pořádá v sobotu 12. dubna 2014 jarní úklid Holického lesa, sraz je
na polní cestě z ulice Šlechtitelů směrem k žel. trati v 8:00 hodin.

SBĚROVÁ SOBOTA se uskuteční dne 3. května 2014 od 8:00- 13:00 hodin.
Stanoviště: U Cukrovaru /kotelna/ a parkoviště Přerovská ulice.

Připomínky občanů:
Nebezpečný dopravní provoz v Keplerově ulici, chybí přechod pro chodce v dolní části ulice.
Příští schůze se koná 7. 5. 2014 v 18:00 hodin.
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

