Zápis č. 10 z jednání KMČ č. 24 ze dne 2. 11. 2011
kmc24@mmol.cz
I. Přítomni: Karger, Hloušek, Kasal, Podracký, Smékal, Losert, Lučanová, Čamach, Andrýsková
II. Hosté: Pani Fialová, pani Hýblová, pan Schneider pan Volf, zástupce městské policie, zástupce
státní policie,
III. SMOI/22/5261/2011/Pr – Komise souhlasí s pronájmem pozemků.
Kontrola zápisu z minulého jednání – předseda komise obdržel a komisi předal vyjádření ke
většině bodů z minulých zápisů.

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.
Zábradlí kolem Bystřičky – ze zápisu není zřejmé, kde se předmětné zábradlí nachází
(prosím o dodání situace), dále si nejsem jistá, zda je zábradlí v majetku statutárního
města Olomouce, zastoupeného v tomto případě odborem dopravy – nutno z naší strany
ověřit.

2. Dopravní značení v ul. Ondřejova a v Hodolanech (plánky byly předány) Prosíme o vyjádření
odbor dopravy,
Ing. Kateřina Motyčková (vedoucí odd. dopravních opatření odboru dopravy, tel.
724 223 966) zmiňované plánky neobdržela. Prosím, aby se komise se svými požadavky
obrátila přímo na ni.

3. Dopravní značky určené k opravě - Bystrovanská ul./Prokopa Holého chybí značka městská
zóna v obou směrech.
Dopravní značky určené k opravě – bylo zadáno TSMO, a.s. – na odboru dopravy věc
vyřizuje p. Holý, tel. 602 543 755.

4. 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.
V příloze posílám situaci z pasportu komunikací a prosím, aby závada byla do této situace
zakreslena. Rekonstrukci kanalizace v ul. Libušina zajišťoval odbor investic (projekt ISPA),
část komunikací ale opravoval i odbor dopravy (když budeme zvažovat otázku reklamace
provedených prací). Na základě upřesnění místa závady odbor dopravy bude věc dále
řešit.

Úkol trvá!
5. Oprava okapů, střechy a svodů na kapličce v ul. Libušina – přislíbeno do konce r. 2011.
Úkol trvá.
6. Úprava příjezdové cesty, stačí zpevnit šotolinou, ke sběrovému dvoru – propojení ul.
Chelčického a K mrazírnám.
Opětovně žádáme zakreslení rozsahu požadované opravy do přiložené situace. Nicméně
vzhledem k finančním možnostem odboru dopravy nelze její realizaci naplánovat do
zbytku letošního roku, požadavek tedy zařazujeme do plánu oprav pro rok 2012.

K tomuto bodu se v tomto zápise vyjádřím obšírnější.
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. V ul. U Panelárny je podobná
situace. Ulice K Mrazírnám šípkové a jiné keře hluboko ve vozovce. Nábřeží Dr. M. Horákové

– nízké větve lip. Trocnovská – vegetace ze soukromého pozemku až v půli chodníku.
Ondřejova ul. – místa po odstraněných garáží zarůstá plevelem – žádost o vysekání. Ul.
Elišky Krásnohorské 6. Keře zasahují u Ambulatoria do profilu chodníku.
Předseda komise v tomto bodě ve snaze o nápravu jedná s Olomouckými Lesy,
Technickými službami a soukromými majiteli pozemků.
8. KMČ obdržela vyjádření k havarijnímu stavu komunikace ul. Stará Víska a Matěje z Janova –
žádáme o jasné stanovisko, kdy se budou obě ulice opravovat.
11. 11. 2011. Upozorňujeme, že rozsahem jde pouze o nejnutnější opravy, které zajistí
sjízdnost předmětných komunikací. V ul. Stará Víska je na příští rok plánována
rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu, která je nutným předpokladem pro
rekonstrukci celé ulice, která je zde dlouhodobě plánována.
Na Staré Vísce z části někdo položil nový povrch vozovky, což se dá považovat za zlepšení
situace.
9. Rampa pro vozíčkáře a kočárky na schodech u ZŠ Řezníčkova – z projektu Bezbariérová Olomouc
Předseda komise hledá prostředky a levného projektanta.
10. Komise hledá možnosti, jek zkulturnit lesopark okolo řeky Bystřice Hanácké. Nejspíš nejlepší varianta
by byla, kdyby se firmě Olomoucké Lesy účelově navýšily prostředky, z nichž ba se údržba zeleného
pásu okolo řeky financovala.

Body ze zápisu z 5.10.
- Ulice za Humny u vyústění do ul. Rolsberská je zúžená a na tomto místě se nedá projíždět,
když tam někdo parkuje. Proto by bylo vhodné po délce tohoto zúžení zakázat parkování.
(Žluté vodorovné značení).
- Zoufalý nedostatek dětských hřišť a zbídačený stav existujících hřišť na území KMČ 24 –
zde jsem narazil na „kouzelné zaklínadlo“ – nejsou peníze.
Občan z Hodolan mi chtěl omlátit Radniční Listy o hlavu. V tomto plátku si olomoučtí
radní pochvalně klepali na rameno a chlubili se krásou nových dětských hřišť
v Olomouci. O katastrofálním stavu v Hodolanech a na Bělidlech ani zmínka.
Komise se dohodla v budoucnosti požadovat u neřešených bodů od zodpovědných orgánů a
osob věrohodné zdůvodnění, proč se komisí požadované záležitosti dlouhodobě neřeší.
Nově projednávané:
- Komise byla upozorněna panem Volfem, že ulice Rejskova je mnohdy zablokována parkujícími
automobily tak, že se nedá vyhnout protijedoucímu vozidlu a někdy se nedá projet vůbec.
Návrh pana Volfa je zákaz parkování viděno od ulice Hodolanské na pravé straně. K tomuto
návrhu se komise souhlasně připojuje.
Fotografie ke zhlédnutí na http://www.uschovna.cz/zasilka/D14ETFNA96ZMHSFC-Z4S
- Zasedání se účastnila pani Fialová bydlící v ulici Chelčického. Barvitě popsala dlouholetou
snahu občanů bydlících na ulici Chelčického o zákaz průjezdu nákladních automobilů touto
ulicí. Jelikož KMČ č. 24 v minulosti navrhovala výstavbu alespoň provizorní komunikace na
stávající polní cestě mezi sběrovým dvorem a ulicí K Mrazírnám, tak se s požadavky pani
Fialové ztotožnila a bude nadále prosazovat výstavbu této komunikace.
- Zasedání se účastnila bývalá členka komise pani Dana Hyblová a upozornila na nehezké keře
před samoobsluhou Hruška a špatný stav schodů vedle těchto keřů (kosodřeviny).
- Komise prověří možnost vybudování přechodu pro chodce na konci ulice Hodolanské na místě
značeného přejezdu pro cyklisty – hodolanská strana mostu přes Bystřičku. Toto místo je
lidmi jdoucími od nádraží na Bělidla (a opačně) nejvíce používané místo k přecházení přes
rušnou ul. Hodolanskou. Pokud chce jít chodec po přechodech, musí jít cirka 150m směrem
do Hodolan přes ul. Tyršovu (bez přechodu) a tam teprve přes Hodolanskou po přechodu a

150m zpět. Druhá varianta, přejít most a velmi frekventovanou ulici Dr. M. Horákové, je kratší,
ale o to nebezpečnější.
- Občané Bělidel si stěžují na havarijní stav soukromého domu v ul. Libušiné, č. p. 10. A ptají se,
co se dá v tomto případě dělat.
- Občané ulice Bystrovanská – sudá čísla si stěžují na díry ve vozovce před vjezdem do ulice
způsobené poklesem zeminy v zasypaných kinetách, do nichž se pokládaly kabely nn. Stačí
dovézt šotolinu a místní sami díry srovnají.
Prořezy na území KMČ č. 24:
- Větve lip u chodníku na nábřeží Dr. M. Horákové mezi ul. Divišova a Myší Dírou nebyly tohle
léto prořezány, přesto že to bylo slíbeno.
- Komise prosí o prořez.
- Ul. Libušina – před mostem přes Bystřičku. Komise navrhuje odstranění části zeleně, aby řidiči
a cyklisté viděli dále do ohybu ul. Libušiné.
- Ul. K Mrazírnám – šípkové keře rostoucí z pozemku bývalých mrazíren zabírají část
komunikace.

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 7. 12. 2011 v 17:30.
Tentokrát netradičně v restauraci Na Blajchu. Jednání je veřejné.

Zapsal: Losert
V Olomouci 9. 11. 2011

Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT
předseda

