Zápis č. 7 z jednání KMČ č.24 ze dne 13.7.2011
kmc24@mmol.cz
I.Přítomni: Karger, Hloušek, Podracký, Smékal, Andrýsková, Losert, Lučanová, Kasal, Hloužek
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.
3. Dopravní značky určené k opravě:
Bystrovanská ul./Prokopa Holého chybí značka městská zóna v obou směrech– úkol trvá.
4. Oprava vozovky po rekonstrukci kanalizace v ul. Libušina – cca 50m od křižovatky s ul.
Divišovou. Ve vozovce je hluboká prohlubeň, při dešti se je ulice zalita vodou ,
– úkol trvá!
5. Oprava okapů a svodů na kapličce v ul. Libušina – přislíbeno do konce r. 2011 - úkol trvá.
6. Úprava příjezdové cesty, stačí zpevnit šotolinou, ke sběrovému dvoru – pokračování ul.
Chelčického a K mrazírnám (zvýšená intezita využívání tohoto sběrného dvoru a to z důvodu
uzavření SD v Neředíme) – úkol trvá, KMČ požaduje vyjádření kompetentního odboru!
7. 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.
8. KMČ doposud neobdržela vyjádření k havarijnímu stavu komunikace ul. Stará Víska a
Matěje z Janova – žádáme o jasné stanovisko, kdy se budou obě ulice opravovat.
9. KMČ požaduje rozpis sečení trávy v dané lokalitě, upozorňuje na nedostatečné sečení
10. Černá skládka – ul. Bystrovanká (pravý břeh proti proudu, u zahrádek)
11. Rampa pro vozíčkáře a kočárky na schodech u ZŠ Řezníčkova
II.Nové body jednání
1. Prořez stromů a keřů:
ul. Elišky Krásnohorské 6
Dr. M. Horákové vchod do „myší díry“ – lípy
Libušina ul. – chodník podél cyklostezky směrem do ul. Bystrovanská
Ulice K Mrazírnám – zeleň zasahuje hluboko do vozovky
2. Seznam ulic zařazených do plánované rekonstrukce:

.

ul. Hodolanská –v délce od rohu s ul. El. Krásnohorské po ul. Purkyňova (před ZŠ)
ul. Hodolanská mezi Purkyňovou a Jiráskovou
ul. Bendlova – v celé délce

2. Informace od předsedy KMČ – email od pana Ing. Pavla Marka, předáno k řešení Mgr.
Puhačovi - jedná se o zoufalý nedostatek dětských hřišť v okolí. V městských částech Staré
Hodolany a Bělidla se nachází jediné, a to ne zcela funkční, dětské hřiště.
3. Ukradená houpačka na dětském hřišti v Bystrovanské ulici – tento bod byl v 29. Týdnu
napraven – byla namontována nová houpačka – díky Lesům města Olomouce a.s.
4. Ondřejova ul. – místa po odstraněných garáží zarůstá plevelem – žádost o vysekání
5. ul. Matěje z Janova – ul. označit dodatkovou cedulí – zákaz vjezd aut na 3,5 t
6. Bystrovanská ul. – v obou směrech chybí dopravní značka „obytná zona“
7. ul. Josefa Hory – sečení trávy!
8. Podchod k hl. vlakovému nádraží – omezení vjezdu cyklistů!
9. Na ul. Libušina u lavečky – umístění odpadkového koše

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 7.9. 2011 v 17:30 v Klubu
důchodců, ulice Jiráskova. Jednání je veřejné.

Zapsala: Lučanová
V Olomouci 25.7..2011

Za KMČ č.24 Svatopluk LOSERT
předseda

