
 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Olomouc - Holice 
ZE DNE  1. 10. 2014 

 

Zahájení: 

 

Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 1. 10. 2014 v 18:00 hodin do kanceláře 

detašovaného pracoviště na návsi Svobody č. 41 v Olomouci – Holici zahájil Silvestr Tomášek, 

předseda komise.  

 

Prezence: 

 

 Přítomni:  Silvestr Tomášek, Mgr. Pavel Hanák, Ing. Ludmila Linhartová, Bohumil Peiker, Bc. 

František Šváb, Ing. Mojmír Štěpánek, Karel Kozík, Mgr. Barbora Jurková, Ivana Kalodová, 

Mgr. Jarmila Horská. 

Nepřítomen:  Mgr.Tomáš Trunečka 

Městská policie: přítomen strážník pan Vychodil 

 

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 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. 

 

Policie ČR: 

         

KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici, U Potoka a Emy Destinové.   

 

Došlá pošta: 

 

SMOl odbor ochrany – pozvánka na jednání o projektu Riziková území při extrémních 

přívalových srážkách - 2. října 2014 v 15:30 v zasedací místnosti primátora města. 

SMOl odbor životního prostředí - upozornění ve věci přístupu do koryta Hamerského náhonu 

v ulici U Potoka. 

SMOl odbor majetkoprávní – sdělení ke stížnosti na nevyhovující kanalizaci v ulici Přerovské, 

doporučená  celková rekonstrukce kanalizačního uzlu v ulici Hamerské a Přerovské v rámci 

investic pro rok 2015. 

 

 



 

 

Přehled výkopových prací a záboru veřejného prostranství v Holici: 

Ulice Ječmínkova – zhotovení vodovodní přípojky, 

 U Cukrovaru č.p. 224 – zhotovení přípojky NN. 

     

Odeslaná pošta:  

 

Majetkoprávní záležitosti: 

 

Různé: 

 

Občané mohou nahlásit nutné úpravy stromů a keřů na veřejném prostranství, které budou 

potřebovat v době vegetačního klidu buď ořezat nebo vykácet. Své poznatky sdělte prosím 

písemně a vhoďte informaci do schránky KMČ /hnědá/v chodbě pošty v Holici vedle inf. vitríny. 

náves Svobody č. 46  - instalován nový kontejner na sběr textilu, bot a  hraček. 

Drakiáda se uskuteční 4. 10. 2014 od 15:00 hodin v Holickém lese.      

Setkání jubilantů se uskuteční dne 23. 10. 2014 ve 14:30 hodin v restauraci Na Statku na návsi 

Svobody. 

Holické noviny vyjdou v první dekádě měsíce října 2014. 

 

Připomínky občanů:  
 

Nebezpečný je dopravní provoz v Keplerově ulici, chybí přechod pro chodce. 

Ulice Staškova - výmoly ve vozovce. 

Ulice Přemysla Oráče – chybí chodník pro chodce v části ulice po jedné straně, žádáme 

jednosměrný provoz vozidel v této ulici, aby nebyli ohrožováni chodci ve vozovce. 

  

Příští schůze se koná  5. 11.  2014 v 18:00 hodin. 

Schválil:  Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4    

Zapsala:  Mgr. Jarmila Horská 

 

 

 

 

 

 


