Zápis č. 10/2012 z jednání KMČ č. 24 ze 7.11. 2012
kmc24@mmol.cz
I. Přítomni: Losert, kohoutek, Smékal, Kasal, Karger, Hloušek, Hloužek, Čamach, Lučanová
II. Hosté:
III. Nové body jednání:
1.

ul. Stará Víska – priorita č. 1 v investičních akcích KMČ č. 24 – žádáme odbor investic o
objasnění a vyjádření

2.

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

3.

Výměna lamp veřejného osvětlení v ul. Prokopa Holého

4.

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

5.

Požadavek na umístění lavečky v ul. Divišova (včetně odpadkového koše) – viz přiložený
nákres
Požadavek ze strany občanů na častější dozor u přechodu pro chodce před ZŠ

6.

Řezníčkova. Členové KMČ a obyvatelé se shodli na podpoře výstavby světelného přechodu
u této školy.
7.

I.Vánoční jarmark v Horolanech 24.11. od 9.00 do 15.00 pořádá Centrum pohybu (Husův
sbor, ul. Farského 2, Olomouc-Hodolany)

8.

Oprava střechy v kapličky v ul. El.Krásnohorské

9.

SMOl/Maj/22/3794/2012/Sk - komise nesouhlasí s prodejem

10.

SMOl/Maj/22/4423/2012/Ha – komise nesouhlasí s prodejem

11.

SMOl/maj/22/3691/2012/To – komise souhlasí s pronájmem

12.

SMOl/Maj/22/4023/2012/Čí – komise souhlasí s pronájmem, nesouhlasí s prodejem

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 5.12. 2012 v 17:30 v prostorách v restauraci
U Mačáků (U Švejka), jednání je veřejné

V Olomouci 12.11. 2012

Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT

