
Zápis č. 5 z jednání KMČ č.24 ze dne 04.05.2011 

kmc24@mmol.cz 

 

I. Přítomni:  Karger, Hloušek, Kasal, Podracký, Smékal, Kohoutek, Andrýsková, Čamach, Losert, zástupkyně 

městské policie. 

II. Hosté: Šimša Karel 

Nový předseda a členové komise se navzájem pozdravili a představili. 

III. Jednání 

• Č. j.: SMOI/Maj/22/5801/2010/To – Žádost o odprodej části pozemku par. č. 1012, ostatní plocha, o 

výměře cca 4m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, za účelem výstavby trafostanice typu Betonbau UK 

3024. Žadatel ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, PSČ 405 02. 

Komise s odprodejem souhlasí. Hlasovalo: 7-0-0. 

• Č. j.: SMOI/Maj/22/1669/2011/Ha – Žádost o sdělení stanoviska k odprodeji, případně o pronájmu 

s následným odprodejem za účelem stavby rodinného domu, pozemku parc. č. 670/34, orná půda o 

výměře 562 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, na konci ul. Bratří Wolfů. Žadatel p. Martin 

Menšík.  KMČ s odprodejem pozemku souhlasí jen za podmínky, že odbor koncepce a rozvoje 

bude souhlasit s výstavbou rodinných domů na tomto a sousedních pozemcích. Hlasovalo: 6-0-1. 

Komise upozorňuje na to, že nový územní plán ještě není hotov a ve starém toto území není 

určeno pro výstavbu RD – tamní pozemky jsou definované jako plochy a stavby technického 

vybavení. 

• Č. j.: SMOI/OPK/79/1249/2011/Nan, Č. j.: SMOI/OPK/79/1224/2011/Nan, Č. j.: 

SMOI/OPK/79/1043/2011/Nan, Č. j.: SMOI/OPK/79/1079/2011/Van, Č. j.: 

SMOI/OPK/79/974/2011/Van, KMČ bere na vědomí. 

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1. Oprava zábradlí kolem Bystřičky, včetně prořezu stromů, které zasahují do chodníku – úkol trvá, 

žádáme o šetření na místě s provedením zápisu s jasným určením zodpovědnosti za zmíněné 

zábradlí. 

2. Dopravní značení v ul. Ondřejova a v Hodolanech (plánky byly předány) Prosíme o vyjádření odbor 

dopravy – úkol trvá. 

Dopravní značky určené k opravě: 

Libušina ul. 61 – opraveno,  

Bystrovanská ul. na začátku pomalovaná značka, Bystrovanská ul. 59 pootočená značka, 

Bystrovanská ul./Prokopa Holého chybí značka městská zóna – úkol trvá. 

3. Oprava vozovky po rekonstrukci kanalizace v ul. Libušina – cca 50m od křižovatky s ul. Divišovou. 

Ve vozovce je hluboká prohlubeň – úkol trvá. 

4. Oprava okapů a svodů na kapličce v ul. Libušina – přislíbeno do konce r. 2011, výměna skla ve 

dveřích – úkol trvá. 

5. Za stav dětského hřiště odpovídá Správa lesů města Olomouce. Prosíme o umístění pevných 

odpadkových košů (popelnice se neosvědčila, protože byla vždy, záhy po umístění na hřišti, 



odcizena). Dále prosíme o vytvoření harmonogramu, podle nějž by se hřiště a jejich bezprostřední 

okolí udržovalo v pořádku (včetně určení zodpovědnosti za pořádek na hřišti) – úkol trvá. 

6. Požadavek na celkovou úpravu Staré Vísky úkol trvá! Komise se shodla v názoru, že Stará Víska je 

přirozené centrum Starých Hodolan a stav v jakém se nyní nachází je neuspokojivý (a smutný). 

7. Žádost o předláždění chodníku na ul. Hodolanská mezi Purkyňovou a Jiráskovou – úkol trvá. 

8. Oprava výmolů v ul. Ondřejova – kladně vyřízeno. 

Nové body jednání 

1. Komise se jednomyslně vyslovila pro opětovné přijetí pana Ing. Otto Schneidera za člena KMČ 24 a 

-  tímto KMČ č. 24 navrhuje pana Ing. Otto Schneidera na člena KMČ č. 24.  

2. Sjezd z přemostění parovodu v ulici Prokopa Holého – křižování s ulicí Bystrovanská je nebezpečný. 

Srazilo se zde již několik cyklistů. K částečné nápravě stavu by vedly dle názoru komise dvě úpravy.  

a) Ořezání keřů bránících ve výhledu do stran 

b) Osazení křižovatky značkami 

Prosíme o názor odboru dopravy (pana Holého?) 

3. Vzhledem k tomu, že sběrový dvůr je nyní otevřen denně od 8:00 do 20:00, krom neděle, budou si 

lidé z okolních ulic zajisté brzy stěžovat na zvýšený pohyb kontejnery při- a odvážejících nákladních 

aut. Proto by komise ráda vysondovala právní a technické možnosti úpravy spojnice mezi ulicí 

K Mrazírnám a konce ulice Chelčického. Polní cesta tam již vede a třeba by jen stačilo tuto cestu 

zpevnit šotolinou. 

4. Komise se shodla na žádosti o předláždění chodníku na ul. Hodolanské od náměstí Elišky 

Krásnohorské po ul. Purkyňovu (před školou). Chodník je v katastrofálním stavu. 

5. Komise navrhuje oklestit zeleň zasahující do chodníku na konci ul. Libušina v zatáčce před mostem 

k ul. Pavelkova (od zastávky MHD po most). Po chodníku se nedá chodit a navíc zeleň brání výhledu 

řidičům jedoucím směrem k mostu. To je nebezpečné, protože těsně před mostem odbočují doleva 

cyklisté jedoucí směr Bystrovany, a řidiči je vidí na poslední chvíli. Dále, jelikož se na tomto 

chodníku pohybuje minimum chodců, by bylo vhodné přeměnit tento chodník na cyklistickou 

stezku.  

6. Sice to nespadá do kompetence naši komise, ale vadí to mnohým občanům naši městské části: V 

„myší díře“ opět nefunguje ani jedno světlo. (Nábřeží Dr. M. Horákové) 

 

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 01. Června 2011 v 17:30 v Klubu 

důchodců, ulice Jiráskova č. 9. Jednání je veřejné. 

 

 

V Olomouci 04.05.2011                                                          Za KMČ č.24 Svatopluk LOSERT                  

předseda 

 


