
Zápis č. 3/2012 z jednání KMČ č. 24 ze dne 7.3. 2012 

kmc24@mmol.cz 
I. Přítomni:   Andrýsková, Hloušek, Hloužek, Podracký, Smékal, Losert, 

II. Hosté:   

Pani Dušková 

Pan Klimeš 

Zástupce městské policie 

III.  Rozhodnutí členů komise 

Č.j.: SMOl/Maj/22/689/2012/Sk žádost o prodej pozemku - komise souhlasí a zároveň poukazuje na bod 
9. v tomto zápise 

Čj.: SMOl/Maj/22/255/2012/Bra žádost o prodej pozemku – komise nesouhlasí ani s prodejem pozemku 
a ani se zřízením další sběrny kovů v této ulici. 

Čj.:SMOl/Maj/22/6063/2011/To žádost o prodej pozemku – komise souhlasí v případě, že souhlasí i 
sousedi Štěrbovi. V případě, že sousedé Štěrbovi budou proti prodeji, je proti prodeji i komise. 

IV. Kontrola zápisu z minulých jednání  

1. Dopravní značení v ul. Ondřejova (30kn/h) a v Hodolanech (plánky byly předány). Trvá 
2. Oprava zábradlí kolem Bystřičky, včetně prořezu stromů, které zasahují do chodníku – úkol 

trvá. 
3. 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. 

4. Komise hledá možnosti, jak zkulturnit lesopark okolo řeky Bystřice Hanácké. Pan Ing. Šimek 
z Olomouckých lesů zpracoval návrh, jak se tohoto úkolu zmocnit. Tento návrh je v příloze. 

5. 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). -Návrh komise se zvažuje. 

6. Zoufalý nedostatek dětských hřišť a zbídačený stav existujících hřišť na území KMČ 24 – zde 
jsem narazil na „kouzelné zaklínadlo“ – nejsou peníze.  

7. 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. 

8. Komise prověří možnost vybudování přechodu pro chodce na konci ulice Hodolanské na 
místě značeného přejezdu pro cyklisty – hodolanská strana mostu přes Bystřičku. -Přechod 
byl zavržen, protože ho není možné vybudovat tak, aby vyhovoval normám. Dokonce mi bylo 
oznámeno, že se bude ze stejného důvodu rušit přechod na úrovni ulice Tyršové. 

9. 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. – Situace se bude řešit navážkou. 

V. Požadavky z minulé schůze. 



1. Dopravní řešení v ulicích U lávky a Horova – V této lokalitě probíhá nová výstavba, vjezd 
nákladních vozů na stavbu může narušit nový „koberec“ – investor přislíbil vybudovat náhradní 
cestu z ulice K Mrazírnám, zatím se tak nestalo – žádáme odbor dopravy o zajištění. – Stavba 
činžáku se změnila na stavbu rodinných domů a stavbaři dostali výjimku pro vjezd nákladních aut. 

3. Urgentní oprava žel. mostu z části Nové Hodolany do Starých Horolan. Jedná se o natření, 
výměnu a rekonstrukci zábradlí. Taktéž oprava chodníku. – Rekonstrukce byla přislíbena na 
letošek.  

4. Vyzvat ČD k odstranění či zajištění strážního domku v ul. U Ambulatória (slouží jako 
noclehárna lidem bez přístřeší) – nebezpečí požáru apod. rizika. – Úkol trvá. 

5. Linka autobusu č. 14 zastávka U Panelárny – celková rekonstrukce ostrůvku  

6. Vybudování chodníku Trocnovská a Purkyňova. – Chodník se bude komise snažit vybudovat 
z prostředků komisi přidělovaných 

7. Financování KMČ: 150 tis – služby (poštovné, kopírování, drobná údržba a opravy, ale i dětský den, 
Vánoce, bulletin, stavební posudky, informační materiály apod.) 

       300 tis. peníze určené na rekonstrukce chodníků a komunikací) 

 VI. Nové požadavky a návrhy 

1.  Jiráskova na úrovni č. p. 23 – dlouhodobě ucpaný kanál, za deště se tvoří obrovská louže. 

2. U Ambulatoria není na straně řeky Bystřice chodník a parkující auta rozjezdila kdysi trávník na 
tankodrom. Komise žádá pro začátek o zvýšený dohled městské policie, především v dopoledních 
hodinách. Do budoucna řešení stavební. Stejná situace trvá v ulici Rejskova (u Hodolanské) 

3. V ulici Tyršova jsou prohlubně, které se za deště plní vodou. Navíc se touto ulicí mnozí řidiči snaží objet 
zácpu na Hodolanské. Jejich automobily potom stříkají vodu z kaluží na okolní domy. Nutná oprava 
vozovky, eventuálně umístění retardérů. Dále na této ulici chybí jmenovka ulice! 

4. Cyklistická sezóna začíná!  Žádáme městskou policii, aby v podchodu pod nádražím zvýšila svou 
presenci. Cyklisté tam jezdí na kole, což loni vedlo k nehodám. Značka upozorňující na zákaz jízdy na kole 
v podchodu by také nebyla od věci. 

5. Komise sonduje možnost vybudování dětského hřiště v areálu TJ Sigma Hodolany spolu s TJ a snad i 
o. s. Hodolany (o. s. o tom zatím neví – schůze bude až 20. 3. V restauraci U Jelena). Přitom doufáme 
v pomoc města. 

6. Žádáme policii, jak městskou, tak státní, aby dohlížela na dodržování vyhlášky OZV č. 9/2011 o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích a to na, a v okolí dětského hřiště 
v ulici Bystrovanské, kde se pravidelně schází lidé (mnohdy nezletilí) právě za účelem konzumace alkoholu a 
následovnému rozbíjení sklenic.  

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 4. 4. 2012 v 17:30. 
V prostorách klubu důchodců, ulice Jiráskova.  Jednání je veřejné. 

Zapsal: Losert 

V Olomouci 7. 3. 2011                                                           

Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT                                        

 

 


