Zápis č. 6/2012 z jednání KMČ č. 24 ze dne 6.6. 2012
kmc24@mmol.cz
I. Přítomni: Lučanová, Karger, Hloušek, Kasal, Podracký, Smékal, Čamach, Losert,
II. Hosté:
Pan Schneider, Šimša
Zástupce městské policie
III. Rozhodnutí členů 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 – členové komise
pověřili předsedu k dalším jednáním
5. V ulici Chelčického – dopravní omezení či výstavba chodníku: momentálně nelze řešit

z důvodů vlastnických práv k pozemkům
6. Urgentní oprava žel. mostu z části Nové Hodolany do Starých Horolan – ČD a.s. nemá

dostatek finančních prostředků – v dohledné době se nebude realizovat.
7. Jiráskova na úrovni č. p. 23 – dlouhodobě ucpaný kanál, za deště se tvoří obrovská louže. Dle
vyjádření TSO je odtok v kanálu zborcený a ucpaný. Řešení prozatím žádné.
8. 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!
9. 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.
10. Staronový požadavek komise – umístění odpadkového koše u lavečky na začátku ulice Libušina.úkol trvá!
11. Oprava zábradlí na křižovatce na Rolsbergu / Lipenská.
12. Úprava nástupního místa na autobusové zastávce linky č. 14 u Dopravních staveb v ul. Pavelkova
(o sběrny kovošrotu)
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:
Častější prezence v okolí Bystřice Hanácké

VI. Nové požadavky a návrhy
1. Myší díra – ač nespadá do území KMČ č. 24, mnoho občanů z Hodolan a Bělidel tudy projíždí a stěžují si na
vodu, která nemůže odtékat, protože k odtoku určené místa jsou zanesené. Prosíme TSO o pročištění.
2. Parkování osobních aut v ul. Rolsberské – prořez stromů kvůli viditelnému dopravnímu značení
3. Investiční opravy ulic Matěje z Janova, Sladkovského a Fügnerova , přesný termín zahájení bude znám po
ukončení výběrových řízení na zhotovitele
4. Členové KMČ zvažují zaslat dopis na Dalkii a.s. s dotazem na odstranění parovodu v ul. Bystrovanská

V. Návrhy na opravy chodníků
Ulice Hodolanská, mezi Jiráskovou a Purkyňovou.
Ulice Táboritů, před školkou
Ulice Bendlova

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 27. 6. 2012 v 17:30. V hospodě
Na Blajchu. Jednání je veřejné.
Zapsal: Losert
V Olomouci 16. 6. 2011
Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT

