Zápis č. 7/2012 z jednání KMČ č. 24 ze dne 27.6. 2012
kmc24@mmol.cz
I. Přítomni: Andrýsková, Karger, Hloušek, Hloužek, Kasal, Smékal, Čamach, Losert,
II. Hosté:
Pan Schneider
III. Rozhodnutí členů komise
IV. Kontrola zápisu z minulých jednání
1. Oprava zábradlí kolem Bystřičky, včetně prořezu stromů, které zasahují do chodníku – úkol
trvá.
2. 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.
3. Staronový požadavek komise – umístění odpadkového koše u lavečky na začátku ulice Libušina.úkol trvá!
4. Oprava zábradlí na křižovatce na Rolsbergu / Lipenská. Zatím bez odezvy.
5. 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.
6. Parkování osobních aut v ul. Rejskova– prořez stromů kvůli viditelnému dopravnímu značení.
7. Úprava nástupního místa na autobusové zastávce linky č. 14 u Dopravních staveb v ul. Pavelkova
(u sběrny kovošrotu) - úkol trvá!

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 pomalu lepší.
Další požadavky na Městskou policii:
Častější prezence v okolí Bystřice Hanácké

VI. Nové požadavky a návrhy
1. Staronový požadavek komise na ořez lip (suchých haluzí) a pokácení rozpadávajícího se akátu (u schodů na
ulici Jeremenkovu) v ulici Dr. M. Horákové. Opětovně žádá komise o odstranění vegetace (šípkových keřů…)
sahající hluboko do vozovky v ulici K Mrazírnám.
2. Žádost o pokácení tří suchých smrků v ulici U Lávky.
3. Žádost o opravu vozovky (výtluků) v ulicích Prokopa Holého a Roháče z Dubé

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

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 5. 9. 2012 v 17:30. V
prostorách klubu důchodců v ulici Jiráskova. Jednání je veřejné.
Zapsal: Losert
V Olomouci 29. 6. 2011
Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT

