
Zápis č. 7 / 2014 z jednání KM Č č. 24 z 2. 7. 2014 
kmc24@mmol.cz  

 
 

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

 

Hosté:    Tentokrát nedorazili žádní 

 

II. Rozhodnutí členů komise:  

Čj. SMOL/134715/2014/OMAJ/MRPD/Sac - komise s pronájmem pozemku souhlasí 

 

 

III. Nové (a staronové) body diskutované na červencové komisi  

1. Komise se vrací ke kanálu na ulici Jiráskova na úrovni č. p. 25. Kanál při 

stavbě kanalizace nebyl napojen a vsakování je beznadějně zanešeno. Proto 

se při každém dešti tvoří velká kaluž. Nefunkčnost kanálu jsem urgoval 

vícekrát na více místech a doposud se na neutěšeném stavu nic nezměnilo! 

2. Obrovská kaluž se již tradičně tvoří na začátku ulice Libušina (Bystrovanská) 

kousek od vjezdu do bývalé sladovny. Vozovka se tam propadá již několik 

desetiletí (od stavby parovodu) a dodnes se nikdo ze zodpovědných nepostaral 

o nápravu. Slyšeli jsme mnoho výmluv a omluv, ale řešení doposud žádné. 

3. V ulici Dr. M. Horákové, od ulice Divišova, horní část, se v souvislosti 

s přestavbou nádraží tvoří ve vozovce díry hlubší 20 cm. Navíc se stává, že 

vozovka je silně znečištěna. 

4. Prosíme městskou policii o častější kontroly dětského hřiště u lávky přes 

Bystřičku (ulice Prokopa Holého / Bystrovanská). Především na 

vyasfaltovaném hřišti se v teplých dnech shromažďují bezdomovci a děti mají 

strach hřiště používat. O množících se exkrementech, odpadech a s tím 

spojeném zápachu ani nemluvě. 

5. V okolí sběrny kovů na ulici Libušina (vedle Olpranu) se množí stížnosti na tuto 

sběrnu. Sběrna má otevřeno i v sobotu a v neděli do 14:00. Ve sběrně 

používají železné nádoby, do nichž se hází zvážené železo. Zvuky 

dopadajícího železa obtěžují do daleka. Stejně je přeprava (tahají nádoby 



vysokozdvižným vozíkem po zemi) a vysypávání těchto nádob (do kovových 

kontejnerů) spojena s ohlušujícím rámusem. Ve sběrně navíc pálí kabely a 

vypalují různé plasty z kovových částí. Za tímto účelem mají za zdí sběrny 

ohniště s roštem. Dále si lidé stěžují na zákazníky sběrny, kteří se zbavují 

nekovových částí (různých izolací, skla…) v přilehlém lesíku, kde i často pálí 

kabely za účelem získání mědi. 

6. V letošním suchu se ukázal, zřetelněji jak jiné roky, problém s kanály ústícími 

do říčky Bystřice Hanácká. Podle informací z odboru životního prostředí má 

z těchto kanálů vytékat pouze dešťová voda a z některých voda z čističek. 

Bohužel tomu tak ve většině případů není. O tom se může přesvědčit každý, 

kdo se projde korytem říčky. Od ústí kanálu je na straně některých kanálu říčka 

znečištěna kaly a prakticky mrtvá. Z kanálů teče nedefinovatelná tekutina, i 

když neprší několik týdnů v řadě. Ve večerních (a nočních) hodinách může 

člověk občas sledovat navýšení výtoku z kanálu – jednoznačně někde někdo 

pouští čerpadlo a zbavuje se odpadní vody + „x“.  

Situace je následovná: Úředníci na ŽP nic nezjistí, protože pracují přes den a 

přes den teče z kanálů pouze dešťová voda, nebo nic. Policie ČR prý nesmí na 

soukromý pozemek a nemá prý prostředky ke zjištění složení splaškové vody 

vtékající do řeky. Hasiči mne odkázali na policii ČR. Nikam jinam, kde by měli 

být kompetentní orgány, se o půlnoci nedovoláte. A když se druhý den ozvete, 

že včera večer něco vtékalo z kanálu do řeky, tak už to nikým nepohne. Zbývá 

jen doufat, že opět přijde velká voda a koryto řeky vyčistí. Aby byly kanály 

svedeny do kanalizace městské a následně do čističky, jak se ve slušné 

společnosti patří, nejspíš nehrozí. 

 

 

 

Příští jednání KM Č se uskute ční ve st ředu 3. 9. 2014 v 17:30 

v prostorách klubu d ůchodc ů v Jiráskov ě ulici č. 264/9.  

Jednání je ve řejné  

 

V Olomouci, 9. 7. 2014 Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT 


