ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC - HOLICE
ze dne 1. dubna 2015
Zahájení:
Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 1.4.2015
v 18:00 hodin v prostorách salonku Holického statku, Náves Svobody 14 v Olomouci
– Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb a přivítal všechny přítomné a
hosty.
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: strážník M. Kulvejt - Městská policie (MPO)
paní Ivana Kalodová – Sdružení pro Holický les
Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.
Městská policie:
 KMČ žádá kontrolu veřejného dětského hřiště, které se nachází v areálu ZŠ na
návsi Svobody č. 41 a má pravidelný provoz po celý týden, v po/pá v době
15:00 – 19:00 hodin a v so/ne v době 9:00 - 19:00 hodin.
 KMČ upozorňuje na vrak osobního automobilu, který stojí na parkovišti před
motorestem na ul. Přerovské.
 KMČ žádá o přidělení hlídky MPO v pracovní dny v době 7:30-8:00 do ulice
Přemysla Oráče a přilehlých přechodů s ul. Přerovskou s platností od 7.4.2015
do odvolání k zajištění bezpečnosti chodců, kteří tudy musí přecházet na MHD
a do školy.
Policie ČR:
 KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici, U Potoka a
Emy Destinové.
Došlá pošta:
 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska KMČ k prodeji
nemovité věci parc. č. 306/38 o výměře 14m2 a parc.č.308/1 o výměře 9m2.
Přehled výkopových prací a záboru veřejného prostranství v Holici:
 Ulice Sladkovského č.p. 1226 – startovací jáma k provedení protlaku plynové
přípojky (26.3.2015 – 20.4.2015).
Odeslaná pošta:
majetkoprávní záležitosti:
 SMOl odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska KMČ k prodeji
nemovité věci parc. č. 306/38 o výměře 14m2 a parc.č.308/1 o výměře 9m2 KMČ souhlasí s prodejem.

Stavební záležitosti 2015:
 KMČ požádá MMOl o zpracování koncepční studie revize komplexní dopravní
problematiky v rámci městské části Holice.
 KMČ žádá Technické služby města Olomouce v souvislosti s plánovanou
opravou ul. Partyzánská o sdělení přesné technické specifikace rozsahu a
technického řešení opravy. osobou pověřenou k projednání za KMČ je pan
Antonín Jakubec (tel. 724 643 513, mail: jakubec.tonda@seznam.cz)
Různé:
 Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat v termínu 7.4. (10:00-11:30) a
8.4. (14:30-16:00).
 KMČ pozve na některou z následujících schůzí Ing. Loserta z MMOL
v záležitosti cyklostezek a napojení městské části Holice na stávající síť
cyklostezek v rámci města Olomouce.
 KMČ byla informována o aktuální situaci v záležitosti projektu Holický les
(lávka, cyklostezka).
 KMČ byla informována TSMOl o konání jarní sběrové soboty v termínu
23.5.2015 v ul.U Cukrovaru a podzimní sběrové soboty v termínu 17.10.2015
ul. Přerovská (parkoviště před motorestem).
 KMČ byla upozorněna TSMOl o posunutí pravidelného svozu odpadů o jeden
den v týdnu od 6.-12.4. Svoz bioodpadu se uskuteční mimořádně až v pátek
10. dubna 2015.
 KMČ žádá MMOl o včasné zasílání podkladů určených k projednání na schůzích
KMČ.
Připomínky občanů:
 bez připomínek
Příští schůze se koná dne 6.května 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

