ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC – HOLICE
ze dne 6. ledna 2016
Zahájení:
Pravidelnou schůzi Komise městské části Olomouc - Holice svolanou na den 6.1.2016
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, Mgr. Jarmila Horská, Mgr. Tomáš Trunečka, Mgr. Pavel
Hanák, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Jaroslav Frank, Věra Zapletalová, Ing.
Ludmila Linhartová, Jiří Fuciman, František Ryšánek a Antonín Jakubec
Nepřítomni: Silvestr Tomášek (omluven)
Hosté (bez tit.):
p. Štěpánek - Městská policie (MPO)
p. Štůla, pí. Boscato
Program schůze:
Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem schůze a obdrželi
došlou poštu a podklady k projednání.
Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.
Městská policie:
 KMČ žádá kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD.
 KMČ žádá častější kontrolu kolem obchodů s potravinami mezi návsí Svobody
a ulicí U Cukrovaru a v Jaselské ulici, kde dochází k porušování vyhlášky
města o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství.
 KMČ upozorňuje na parkování nákladních vozidel v městské části mimo
vyhrazená místa. Zejména na ul. Na zábraní a na ul. Hamerská/Staškova
v nočních hodinách.
 KMČ opakovaně žádá o preventivní dohled dopravy v pracovní dny v době
7:30 - 8:00 v ulici Přemysla Oráče a přilehlých přechodů ul. Přerovská
z důvodu cesty dětí do školy a v úseku chybějící části chodníku pro chodce
v ulici Přemysla Oráče.
 KMČ upozorňuje na krádeže odpadkových košů na území městské části.
Policie ČR:
 KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulici Na Krejnici, U Potoka,
Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky o zákazu konzumace
alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích.
Došlá pošta:
 MmOl – odbor životního prostředí – oznámení o vodním řádu. Členové KMČ
byli seznámeni. KMČ nemá připomínky.
Odeslaná pošta – majetkoprávní záležitosti:
Žádná odeslaná pošta.

Stavební záležitosti 2015 - 2016:
 KMČ obdržela vyjádření k požadavku na provedení oprav a následně
odsouhlasila a předala soupis oprav na MMOl. Po odsouhlasení MMOl a TSMO
bude soupis oprav zveřejněn. Hlasování 12/0/0.
Různé:
 KMČ obdržela oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru „I/46 Olomouc
– východní tangenta“. Oznámení bylo v požadovaném termínu zveřejněno.
 KMČ byla informována o změně otevírací doby detašovaných pracovišť MMOl
v roce 2016. Provoz detašovaného pracoviště v Holici beze změn.
 KMČ obdržela návrh na přemístění kontejnerů na tříděný odpad v ulici
Krokova. KMČ s návrhem nesouhlasí a předloží jiné řešení.
 KMČ obdržela podklady koncepce hospodaření s vybraným nemovitým
majetkem SMOl na období 2016-2018.
 KMČ jednala o možnosti čerpání rozpočtu KMČ na rok 2016. Po odsouhlasení
jednotlivých položek bude rozpočet zveřejněn a požadavky předány na MMOl.
 KMČ byly představeny projekty spolku Moravský labyrint na rok 2016. Se
spolkem bude vedeno jednání o možné spolupráci v souladu se statutem
KMČ.
 KMČ připomíná možnost přímého nahlášení závad souvisejících s Technickými
službami města Olomouce prostřednictvím internetu na www.tsmo.cz/hlasenizavad
Připomínky občanů:
 KMČ byla seznámena s připomínkou na možnost řešení plynulosti dopravy
přes železniční přejezd na ul.Holická. KMČ vznese dotaz na SŽDC.
 KMČ obdržela požadavek na organizaci úklidu sněhu pracovníky TSMO. Dle
získaných informací probíhá úklid zpravidla po jedné straně ulice, při níž je
umístěno veřejné osvětlení.
 KMČ žádá o úklid sněhu a posyp chodníku od světelné křižovatky ul.Přerovská
– ul.Přemysla Oráče. Důvodem je zajištění bezpečnosti chodců.
Ukončení:
Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:30 hodin. Pracovní verzi zápisu obdrželi
členové schůze k připomínkování a případnému doplnění ve stanovené lhůtě.
Obdržené připomínky byly zapracovány.
Příští schůze se koná dne 3. února 2016 v 18:00 v salonku Holického statku,
Náves Svobody 14. Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a
www.naseholice.cz . Schválil a za zápis zodpovídá: Bc. František Šváb, předseda
KMČ Olomouc – Holice.

