ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
Olomouc - Holice
ZE DNE 4. 6. 2014
Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 4. 6. 2014 v 18:00 hodin do kanceláře
detašovaného pracoviště na návsi Svobody č. 41 v Olomouci – Holici zahájila Mgr. Jarmila
Horská v zastoupení předsedy pana Tomáška.
Prezence:
Přítomni: Ing. Ludmila Linhartová, Bohumil Peiker, Mgr. Pavel Hanák, Bc. František Šváb,
Ing. Mojmír Štěpánek, Mgr. Barbora Jurková, Ivana Kalodová, Mgr. Tomáš Trunečka, Mgr.
Jarmila Horská.
Nepřítomen: Silvestr Tomášek, Karel Kozík
Hosté: pan Šponar starosta SDH

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 úklid kontejnerů na domovní odpad z veřejného prostranství v ulici Hamerské u
restaurace a obchodu se zeleninou na vlastní pozemek provozovatelů.
KMČ žádá průběžnou kontrolu veřejného dětského hřiště v ulici U Cukrovaru za MŠ, zvláště
v nočních hodinách, kde dospívající mládež pálí plasty v ohništi poblíž uvedeného dětského
hřiště.
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 – 20:00 hodin, o víkendech 9:00 – 20:00 hodin.
Policie ČR:
KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici, U Potoka a Emy Destinové.
Došlá pošta:
SMOl odbor investic – sdělení o odložení zahájení projektování nového chodníku v ulici
Hamerské.

Povolené výkopové práce a zábor veřejného prostranství v Holici:
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 policií.
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.
SSOK - požadavek na ořezání keřů u mostku podél domu v Hamerské ulici, které brání ve
výhledu řidičům, kteří vyjíždějí z ulice U Potoka a Jaselské.
SSOK - požadavek na vykácení suchých topolů v ulici Keplerova podél mostu nad žel. tratí.
Majetkoprávní záležitosti:
Různé:
Oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Holici se uskuteční v Holici dne
21. června 2014.
Průvod projde ve 13:00 hodin po návsi Svobody.
V areálu školy se uskuteční oslava od 14:00 hodin do 24:00 hodin.

Připomínky občanů:
Nebezpečný je dopravní provoz v Keplerově ulici, chybí přechod pro chodce.
HFK Olomouc žádá opravu živičného povrchu ve vjezdu do areálu stadionu.
Příští schůze se koná 25. 6. 2014 v 18:00 hodin.
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

