
Zápis č. 9/2012 z jednání KMČ č. 24 ze dne 3.10. 2012 

kmc24@mmol.cz 

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

Lučanová, Kohoutek 

II. Hosté:   

MP, člen RMO L. Šimša, nám. primátora L. Šnevajs, p. Konečný  zástupceTJ Hodolany, Schneider 

III. Nové body jednání: 

1. Členové KMČ podpořili svým hlasováním návrh na výstavbu nového hřiště na pozemcích 

TJ Hodolany určeného pro děti z MŠ a ZŠ a  v odpoledních hodinách  pro veřejnost. Návrh 

představil nám. primátora L. Šnevajs a zástupce TJ Hodolany p. Konečný. KMČ bude 

průběžně informována o postupu realizace projektu. 

2. KMČ odsouhlasila opravu chodníků v ul. Táboritů – před MŠ a v ul. Bendlova         

3. ul. Stará Víska – případná rekonstrukce by byla velká investiční akce, pod komunikací se 

nachází velký rezervoár a další kanalizační sitě – žádáme odbor investic o objasnění  

4. Požadavek na zajištění osvětlení v ul. M. Horákové (od „myší díry“ po ul. Divišovu) 

5. Výměna lamp veřejného osvětlení v ul. Prokopa Holého 

6. Požadavek na TSMO – vyčištění okolí  a hlavně vchodu do kapličky v ul. Libušina 

7. Požadavek na umístění lavečky v ul. Divišova (včetně odpadkového koše) – viz přiložený 

nákres 

IV. Kontrola zápisu z minulých jednání:  

1. Oprava zábradlí kolem Bystřičky – požadavek na zařazení do plánu investic na příští rok 

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 - přiložený nákres - úkol trvá  

4. Oprava zábradlí na křižovatce na Rolsbergu / Lipenská. Zatím bez odezvy. Zatím bez 

jakékoliv odezvy - Trvá 



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 určená místa jsou 

zanesené. Žádáme TSO o pročištění. 

6. Parkování osobních aut v ul. Rejskova– prořez stromů kvůli viditelnému dopravnímu značení. 

7. Odstranění suchých stromů a prořez větví a keřů  - v ulici Dr. M. Horákové (u schodů na 

ulici Jeremenkovu) ořez lip a akátů, suché smrky v ulici U Lávky  a vegetace (šípkových 

keřů…) sahající hluboko do vozovky v ulici K Mrazírnám. 

8. Žádost o opravu vozovky (výtluků) v ulicích Prokopa Holého a Roháče z Dubé Trvá 

9. ul. Milady Horákové č. 35 je uvolněný poklop od kanalizační vpusti – žádáme o opravu 

10. Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 7.11. 2012 v 17:30 v prostorách klubu 

důchodců v ulici Jiráskova. Jednání je veřejné. 

11. Zapsala: Lučanová 

 

 V Olomouci 9.10. 2011                                               

 

             

        Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT                                       

 

 


