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Zápis č. 4/2013 z jednání KMČ č. 24 z 3. 4. 2013 

kmc24@mmol.cz 

I. Přítomni:   Karger, Hloušek, Hloužek, Podracký, Smékal, Lučanová, Losert, 

Andrýsková 

II. Hosté:   Pan Schneider, zástupci městské policie,  

III. Nové body jednání: 

1. SMOl/maj/22/749/2013/Čt - komise souhlasí s prodejem pozemku 
2. MAJ-EM/40/2004/Sk - komise souhlasí s prodloužení pronájmu 
3. SMOl/Maj/22/1433/2013/Ha - komise souhlasí s prodejem pozemku 
4. SMOl/Maj/22/977/2013/Pr - komise souhlasí s pronájmem pozemku 
5. Komise navrhuje zprůchodnit spojnici mezi chodníky v ulici Ondřejova, mezi č. 

9 – 11. Za deště se zde nedá projít a chodci jsou nuceni používat silnici. 
Stačilo by dovézt drcený recykláž z asfaltky, kterým by se prohlubně zasypaly. 

6. Ulice El. Krásnohorské - po rozkopání nebyl chodník (východní část) uveden 
do původního stavu. Žádáme o nápravu. Dále komise souhlasí s nápadem 
v této ulici prodloužit možnost příčného parkování po celé délce jižní strany 
ulice.  

  IV. Kontrola zápisu 

1. Z bezpečnostních důvodů (cyklisté a chodci) žádá KMČ o prořezání 

náletových stromků přes mostek v ul. Bystrovanská / Prokopa Holého. Na 

stejném místě ořez smrku, který obrostl pouliční lampu. – úkol trvá 

2. Vybudování chodníku Trocnovská x Purkyňova cirka 25 m – je přislíbeno 

ještě letos. 

3. KMČ žádá o informace ohledně splavu u bývalého Selika (ŽP) – splav byl 

převeden do majetku Povodí Moravy s. p. a bude se opravovat. 

4. Požadavek na zajištění osvětlení v ul. M. Horákové (od „myší díry“ po ul. 

Divišovu) – úkol trvá 

5. Výměna a kontrola lamp veřejného osvětlení v ul. Prokopa Holého před školou 

na Táboritů – úkol trvá 

6. Požadavek na umístění lavečky v ul. Divišova (včetně odpadkového koše) a 

umístění odpadkového koše u lavečky na začátku ulice Libušina - úkol trvá -

členové KMČ žádají vyjádření – úkol trvá 
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7. Odstranění suchých stromů a prořez větví a keřů  - v ulici Dr. M. Horákové 

(u schodů na ulici Jeremenkovu) ořez lip a akátů, ořez keřů v ulici Lipenská, 

mezi Vaničkovou a benzinovou pumpou, v ulici Purkyňova mezi Hodolanskou 

a Šafaříkovou a dále v blízkosti Fügnerovy – úkol trvá 

8. ul. Dr. Milady Horákové č. 35 je uvolněný poklop od kanalizační vpusti – 

žádáme o opravu – úkol trvá 

9. Komise upozorňuje na zanesené odtoky u mostního pilíře v myší díře, kde se 

při dešti hromadí voda, a žádá jejich vyčištění – úkol trvá 

 

 

Příští jednání KMČ se uskuteční výjimečně již v úterý 30. 4. 2013 

v 17:30 v prostorách klubu důchodců v Jiráskově ul.  

Jednání je veřejné 

 

 

 V Olomouci 09. 04. 2013                                               

       

 Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT                                        

 


