
Zápis č. 5/2012 z jednání KMČ č. 24 ze dne 2.5. 2012

kmc24@mmol.cz

I. Přítomni:   Andrýsková, Lučanová, Karger, Hloušek, Kasal, Podracký, Smékal, Čamach, Losert,

II. Hosté:

Pani Buriánková

Zástupce městské policie

III.  Rozhodnutí členů komise

Čj.:SMOl/OPK/79/1238/2010/Urb

Komise souhlasí smístní úpravou provozu na pozemních komunikacích v ulicích Purkyňova, Želivského, 
Stará Víska, Táborského a Jiráskova a to v úsecích dle přiloženého plánku. Komise ale upozorňuje na 
dvě věci:

1)Autobusová doprava, byť i výjimečná, nepatří do nahoře zmiňovaných ulic. Komisi není zcela jasné, 
proč se za účelem náhradní autobusové dopravy nevyužívá přednádraží prostor na ulici Jeremenkova.

2)Z bezpečnostních důvodů je nutno na rohu ulic Purkyňova a Trocnovská dobudovat chodník pro 
chodce.

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.

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. Zatím žádná odezva.

6. 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. Bez odezvy!

7. Urgentní oprava žel. mostu z části Nové Hodolany do Starých Horolan. Jedná se o natření, 
výměnu a rekonstrukci zábradlí. Taktéž oprava chodníku. Dále komise žádá o uzavření 
podchodu na úpatí tohoto mostu. Díky množství odpadu a výkalů jej nikdo jako podchod 
nepoužívá. Zdemolované vstupy do tohoto podchodu jsou ostudou pro město a městskou 
část. Bez odezvy!

8. Jiráskova na úrovni č. p. 23 – dlouhodobě ucpaný kanál, za deště se tvoří obrovská louže. Situace se 
musí řešit spolu s TSO.

9. 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! Bez odezvy!



10. Cyklistická sezóna začíná!  Žádáme městskou policii, aby v podchodu pod nádražím zvýšila svou 
presenci. Komise byla poučena, že za pořádek v podchodu ručí soukromá firma najatá k ochraně 
nádraží.

 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. Situace se nezměnila.

Další požadavky na Městskou policii:

Odstranění vraku automobilu z ulice Prokopa Holého – hned u mostu. – hotovo, děkujeme!

Prezence v okolí Bystřice Hanácké

Množí případy pálení kabelů a s tím zamořování celého okolí jedovatým dýmem (především v ranních 

a dopoledních hodinách v neděli). 

Poslední dobou se v okolí říčky a i v korytě říčky prohání čtyřkolky a offroady. – Situace se zklidnila.

VI. Nové požadavky a návrhy

1. Staronový požadavek komise – umístění odpadkového koše u lavečky na začátku ulice Libušina.

2. Oprava zábradlí na křižovatce na Rolsbergu / Lipenská.

3. Úprava nástupního místa na autobusové zastávce linky č. 14 u Dopravních staveb.

V. Návrhy na opravy chodníků

Ulice Hodolanská, mezi Jiráskovou a Purkyňovou.

Ulice Táboritů, před školkou

Ulice Bendlova

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 6. 6. 2012 v 17:30.
V prostorách klubu důchodců, ulice Jiráskova. Jednání je veřejné.

Zapsal: Losert

V Olomouci 20. 5. 2011                                                          

Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT                                      




