ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
Olomouc - Holice
ZE DNE 7. 1. 2015
Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 7. 1. 2015 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, Mgr. Barbora Jurková, Ivana Kalodová, Karel Kozík,
Mgr.Tomáš Trunečka, Mgr. Jarmila Horská.
Hosté: paní Věra Zapletalová, strážník pan M. Kulvejt MP Olomouc
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.
KMČ žádá kontrolu v ulici Na Zábraní poblíž Hamerského náhonu, kde se schází mládež
v podvečerních hodinách a dělá nepořádek 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 životního prostředí - sdělení k požadavku KMČ na ořezání a kácení stromů a keřů
na veřejném prostranství, které se bude provádět do konce března 2015 v Holici.
SMOl odbor životního prostředí – schválení kanalizačním řádu stokové sítě města Olomouce
pro Moravskou vodárenskou a. s. s platností do 31. 12. 2024.
Ing. Svoboda, Brunclíkova 2, Holice – kritika ukládání odpadu do bezpečnostního obtoku
Hamerského náhonu u mlýna.
Přehled výkopových prací a záboru veřejného prostranství v Holici:

Odeslaná pošta:
Technické služby města Olomouce – požadavek na ustavení stálého pracovníka na úklid
veřejného prostranství v Holici.
SMOl odbor dopravy – požadavek KMČ na umístění dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel nad
3,5 tuny do ulice Staškova z ulice Hamerské, důvodem je zvýšená doprava do nově založené
firmy prodeje stavebnin, povrch vozovky/Staškova/ není způsobilý na takovou dopravní zátěž.
Majetkoprávní záležitosti:
Různé:
náves Svobody č. 46 - instalován nový kontejner na sběr textilu, bot a hraček.
Dne 15. ledna bude proveden svoz bioodpadu z Holice.
Dne 12. února 2015 bude proveden svoz biodpadu z Holice.
Dne 12. března 2015 bude proveden svoz bioodpadu z Holice.
Dále již bude pokračovat pravidelný svoz biodpadu ve 14 denním cyklu do konce roku
2015 vždy ve čtvrtek v lichém týdnu.
Poplatky za svoz domovního komunálního odpadu a z chovu psů bude možné v hotovosti
zaplatit na detašovaném pracovišti MmOl v Holici, náves Svobody 41 v úředních
hodinách od 2. února 2015.
Příští číslo XV. ročníku Holických novin vyjde v 1. dekádě měsíce února 2015.
Připomínky občanů:
Nebezpečný je dopravní provoz v Keplerově ulici, chybí přechod pro chodce.
Kritika špatného úklidu veřejných prostranství v Holici, který provádí TSMOl, žádáme
ustanovení stálého pracovníka na úklid v Holici.
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.
Požadavek občanů na obnovení nočních autobusových spojů do Holice alespoň o víkendech.
Příští schůze se koná 4. 2. 2015 v 18:00 hodin.
Schválil: Silvestr Tomášek, předseda KMČ č. 4
Zapsala: Mgr. Jarmila Horská

