
Zápis č. 8/2012 z jednání KMČ č. 24 ze dne 5.9. 2012 

kmc24@mmol.cz 
I. Přítomni:   Andrýsková, Karger, Hloušek, Hloužek, Kasal, Smékal, Čamach, Losert, Podracký, 

Karger, Lučanová 

II. Hosté:   

Pan Klásek (zástupce občanů) s dopisem panu primátorovi na téma: Zvýšení bezpečnosti v lokalitě 

Staré Hodolany – členové KMČ upozorňují na časté stížnosti občanů na nárůst kriminality v této oblasti , 

včetně části Bělidel a podporují iniciativy občanů směrem k Městské policii Olomouc a k zajištění 

pořádku  bezpečnosti v uvedených městských částech. 

Zástupci o.s. Za krásné Hodolany se obrátili s požadavkem na členy KMČ s žádostí o podporu  jejich 

aktivit ve věci Hodolanské hřiště- členové KMČ souhlasí se zachováním zeleně 

III.  Rozhodnutí členů komise 

Čj.: SMOL/Maj/22/3139/2012/Sk  - Komise souhlasí s odprodejem 

Čj.: SMOl/Maj/22/2831/2012/Pr  -  Komise souhlasí s pronájmem 

Čj.: SMOl/Maj/22/2682/2011/Sk   - Komise souhlasí s pronájmem 

Čj.: SMOl/Maj/22/3159/2012/Bra – Komise souhlasí s odprodejem 

Čj.: SMOl/Maj/22/2896/2012/Výs – Komise souhlasí se záměrem výkupu pozemků 

Čj.: SMOl/Maj/22/2985/2012/To – Komisi není znám důvod ke směně 

IV. Kontrola zápisu z minulých jednání  

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

trvá. 

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

Divišovou. Ve vozovce je hluboká prohlubeň, při dešti je ulice zalita vodou 

-úkol trvá. 

3. Staronový požadavek komise – umístění odpadkového koše u lavečky na začátku ulice 

Libušina.- úkol trvá! 

4. Oprava zábradlí na křižovatce na Rolsbergu / Lipenská. Zatím bez odezvy. Trvá 



5. Myší díra – ač nespadá do území KMČ č. 24, mnoho občanů z Hodolan a Bělidel tudy 

projíždí a stěžují si na vodu, která nemůže odtékat, protože k odtoku určené místa jsou 

zanesené. Prosíme TSO o pročištění. 

6. Parkování osobních aut v ul. Rejskova– prořez stromů kvůli viditelnému dopravnímu značení. 

7. Úprava nástupního místa na autobusové zastávce linky č. 14 u Dopravních staveb v ul. 

Pavelkova    (u sběrny kovošrotu) - úkol trvá! 

8. Staronový požadavek komise na ořez lip (suchých haluzí) a pokácení rozpadávajícího se 

akátu (u schodů na ulici Jeremenkovu) v ulici Dr. M. Horákové. Opětovně žádá komise o 

odstranění vegetace (šípkových keřů…) sahající hluboko do vozovky v ulici K Mrazírnám. 

9. Žádost o pokácení tří suchých smrků v ulici U Lávky.Trvá 

10. Žádost o opravu vozovky (výtluků) v ulicích Prokopa Holého a Roháče z Dubé Trvá 

V. Nové úkoly 

 1. ul. Milady Horákové č. 35 je uvolněný poklop od kanalizační vpusti – žádáme o opravu 

 

V. Návrhy na opravy chodníků 

Ulice Hodolanská, mezi Jiráskovou a Purkyňovou. 

Ulice Táboritů, před školkou 

Ulice Bendlova 

 

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 3.10. 2012 v 17:30 v prostorách klubu důchodců v ulici 

Jiráskova. Jednání je veřejné. 

Zapsala: Lučanová 

 

V Olomouci 10.9.. 2011 

                                                           

     Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT 


