ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC - HOLICE
ze dne 18. března 2015
Zahájení:
Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den
18.3.2015 v 18:00 hodin do kanceláře detašovaného pracoviště na návsi Svobody 41
v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan Bc.František Šváb. Přivítal všechny
přítomné, představil nové členy komise, kteří budou v následujícím období pracovat
v naší městské části a současně poděkoval za práci všem členům, kteří svou činnost
ukončili.
Prezence:
Přítomni: Bc. František Šváb, Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, Mgr. Pavel
Hanák, Mgr. Tomáš Trunečka, Bc. Miloslav Šmída, Jiří Fuciman, Ing. Tomáš Fojtík,
Jaroslav Frank, František Ryšánek, Antonín Jakubec, Věra Zapletalová a Ing. Ludmila
Linhartová
Hosté: Městská policie (MPO) - strážník M. Kulvejt
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 tříděný 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.
 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 skupinky mladistvých v podvečerních hodinách a dělají nepořádek na
veřejném prostranství.
Policie ČR:
 KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici, U Potoka a
Emy Destinové.
 KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v čekárnách MHD U Mlýna a na
konečné zastávce autobusů, zvláště v nočních hodinách.
Došlá pošta:
 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska KMČ k prodeji
nemovité věci parc. č. 369/4 (47 m2).
 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska KMČ k prodeji
nemovité věci parc. č. 779/29 (7 m2).
 SMOl, Ing.Jaromír Czmero – náměstek primátora sděluje, že zpracování
projektové dokumentace na ul. Hamerské - chodník bylo schváleno RMO dne
17.2.2015.

Odeslaná pošta:
majetkoprávní záležitosti:
 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska KMČ k prodeji
nemovité věci parc. č. 369/4 (47 m2) - KMČ souhlasí s prodejem.
 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska KMČ k prodeji
nemovité věci parc. č. 779/29 (7 m2) - KMČ souhlasí s prodejem.
Stavební záležitosti – opravy 2015:
 Oprava povrchu komunikace ulice Partyzánská - napojení na ulici Keplerovu –
bude realizováno v letošním roce.
 Chodník v ulici U Cukrovaru č. 18 – 20 spojovací chodník – bude realizováno
v letošním roce.
 Částečné předláždění chodníku ulice Přerovská, zastávka MHD U Pekárny bude realizováno v letošním roce.
Různé:
 Poplatky za svoz domovního komunálního odpadu a z chovu psů je možné v
hotovosti zaplatit na detašovaném pracovišti MmOl v Holici, náves Svobody
41 v úředních hodinách od 2. února 2015 do 26. května 2015. Děti narozené
v roce 2015 a občané narozeni v roce 1935 a dříve jsou od poplatku
osvobozeni.
 Senioři od 70 let věku s trvalým bydlištěm v Olomouci mohou od 1. 3. 2015
cestovat olomouckou MHD zdarma - bližší informace lze možno získat na
DPMO.
Připomínky občanů:
Společenství vlastníků domů ulice U Cukrovaru č. 22 – 28 žádá odstranění
odpadkového koše umístěného na svém soukromém pozemku.
Požadavek občanů na obnovení nočních autobusových spojů do Holice alespoň o
víkendech.
Příští schůze se koná dne 1. dubna 2015 v 18:00 v salonku Holického statku,
Náves Svobody 14. Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu.
Schválil: Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc - Holice
Zapsala: Ing. Ludmila Linhartová

