ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC – HOLICE
ze dne 18. listopadu 2015
Zahájení:
Mimořádnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den
18.11.2015 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, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Jaroslav Frank, Věra Zapletalová, Ing.,
Jiří Fuciman, František Ryšánek, Mgr. Tomáš Trunečka a Antonín Jakubec
Nepřítomni: Ludmila Linhartová
Hosté: pí. Kalodová (Holický les)
Program schůze:
Členové KMČ byli před zahájením mimořádné schůze seznámeni s programem
schůze a obdrželi podklady k projednání.
Projednávané body:
 Plán oprav na rok 2016 – KMČ projednala předložené návrhy na opravy na
území městské části. K jednotlivým návrhům se členové komise městské části
vyjádřili a následně stanovili pořadí dle důležitosti. Plán oprav bude předán na
MMOl, odbor dopravy k posouzení a následně bude zveřejněn.


Koncepční studie revize komplexní dopravní problematiky v rámci
městské části Holice – KMČ projednala předložené návrhy jednotlivě.
K jednotlivým návrhům se členové komise městské části vyjádřili. Vznesené
připomínky zpracovatelé návrhů doplní a následně budou návrhy v ucelené
formě předány na MMOl k vyhodnocení.



Plán investic městské části Holice 2016 – KMČ opětovně projednala plán
investic a požádala paní Kalodovou o sdělení aktuálních informací k investiční
akci „Holice, Nový Svět, ulice Šlechtitelů – lávka a cyklostezka“. Na základě
diskuze odhlasovala a přijala usnesení v následujícím znění – „Komise
městské části Olomouc – Holice potvrzuje svůj zájem na plánu
investic 2016 podle požadavků zaslaných dne 15.7.2015 na SMOl,
odbor investic s tím, že se vzájemně nebudou podmiňovat a
vylučovat. KMČ zároveň žádá Radu města Olomouce a Zastupitelstvo
města Olomouce o upřesnění investičních záměrů pro nadcházející
období 2016 – 2018 směřujících do městské části Holice.“ Hlasování
11/1/0.

Ukončení:
Mimořádná schůze KMČ byla ukončena v 21:30 hodin. Zápis z mimořádné schůze
obdrží členové schůze mailem.
Schválil a za zápis zodpovídá: Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc - Holice

