Zápis č. 1/2012 z jednání KMČ č. 24 ze dne 4. 1. 2012
kmc24@mmol.cz
I. Přítomni: Andrýsková, Lučanová, Čamach, Hloušek, Hloužek, Kasal, Podracký, Smékal, Losert
II. Hosté: Pan ing. Schneider, zástupce městské policie
III. SMOl/Maj/22/3648/2011/Šk – Komise souhlasí s prodejem domu. V zájmu, hlavně starších
občanů Starých Hodolan, je odprodej domu s věcným břemenem lékařské praxe, která se v domě
v současnosti nachází.

Kontrola zápisu z minulých jednání
1. Oprava zábradlí kolem Bystřičky, včetně prořezu stromů, které zasahují do chodníku – úkol

2.

3.

4.
5.
6.

trvá.
Dopravní značení v ul. Ondřejova a v Hodolanech (plánky byly předány).
K již známým místům, kde značky chybí, přibyla ulice Karla Farského, kde zmizela dopravní
značka Zákaz stání (naproti restaurace Pizza u Jana).
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.
Oprava okapů, střechy a svodů na kapličce v ul. Libušina – přislíbeno do konce r. 2011.
Kaplička je jako nová! Děkujeme.
Úprava příjezdové cesty, stačí zpevnit šotolinou, ke sběrovému dvoru – propojení ul.
Chelčického a K mrazírnám.
Komise navrhuje oklestit zeleň zasahující do chodníku na konci ul. Libušina v zatáčce před
mostem k ul. Pavelkova (od zastávky MHD po most) Zeleň byla již upravena, ale nebyly
odstraněny náletové křoviny. V ul. U Panelárny je podobná situace. 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. Ulice K Mrazírnám šípkové a jiné keře zasahují hluboko do vozovky -

7. Rampa pro vozíčkáře a kočárky na schodech u ZŠ Řezníčkova – z projektu Bezbariérová Olomouc
Předseda komise stále hledá prostředky a levného projektanta.
8. Komise hledá možnosti, jak zkulturnit lesopark okolo řeky Bystřice Hanácké. Nejspíš nejlepší varianta
by byla, kdyby se a.s. Olomoucké Lesy účelově navýšily prostředky, z nichž by se údržba zeleného
pásu okolo řeky financovala. O řešení v tomto směru budeme usilovat i v tomto roce.
9. 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).
10. Zoufalý nedostatek dětských hřišť a zbídačený stav existujících hřišť na území KMČ 24 – zde

jsem narazil na „kouzelné zaklínadlo“ – nejsou peníze.
11. V ulici Chelčického trpí místní občané i nadále při průjezdu nákladních automobilů touto ulicí.

KMČ č. 24 navrhovala výstavbu alespoň provizorní komunikace na stávající polní cestě mezi
sběrovým dvorem a ulicí K Mrazírnám. To se zatím nesetkalo s kladným ohlasem. Pokud je
mi známo, tak není zatím ani žádné jiné řešení v dohlednu.

12. Komise prověří možnost vybudování přechodu pro chodce na konci ulice Hodolanské na

místě značeného přejezdu pro cyklisty – hodolanská strana mostu přes Bystřičku.
13. Občané ulice Bystrovanská – sudá čísla si i nadále 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.

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 1. 2. 2012 v 17:30.
V prostorách klubu důchodců, ulice Jiráskova. Jednání je veřejné.
Zapsal: Losert
V Olomouci 12. 01. 2011

Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT

