Zápis č. 11/2012 z jednání KMČ č. 24 ze 5.12.2012
kmc24@mmol.cz
I. Přítomni: Karger, Hloušek, Hloužek, Kasal, Podracký, Smékal, Andrýsková, Čamach, Lučanová
II. Hosté: Schneider, Sokol Hodolany – pan Hausmann, Fr. Schneider + ostatní petanti proti výstavbě
ubytovny v ul. Rejskova 378/40, Olomouc
III. Nové body jednání:
1. Ústředním bodem celého jednání byla podaná petice občanů proti povolení a výstavě
ubytovny v objektu Rejskova ul. 378/40.
Usnesení KMČ: Členové KMČ č. 24 jsou jednoznačně na straně občanů a nesouhlasí
s výstavbou ubytovny v uvedených prostorech a to z těchto důvodů:
a) V lokalitě Hodolany a Bělidla se nachází již několik ubytoven podobného typu
b) Místní obyvatelé se (právem) obávají o zvýšení kriminality, která zde již nyní překračuje
únosnou mez
c) KMČ žádá o prošetření záboru veřejného prostranství – černá skládka – na pozemku
805/6
d) Občané a členové KMČ přivítají v uvedené lokalitě výstavbu dětského hřiště či
odpočinkovou zónu.
2. Vybudování chodníku Trocnovská x Purkyňova (25 m
3. Odstranění dopravních značek v ul. Matěje z Janova, které upozorňují na retardéry, které tam
již nejsou a po rekonstrukci vozovky ani nebudou
4. Úklid dětského hřiště Bystrovanská
5. Upozornit ČD – Železniční stanici Olomouc na úklid odstavného parkoviště při výlukách (skvrny
od oleje a nafty)
6. KMČ žádá o informace ohledně splavu u bývalého Selika (ŽP)
IV. Kontrola zápisu
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

6.

Požadavek ze strany občanů na častější dozor u přechodu pro chodce před ZŠ
Řezníčkova. Členové KMČ a obyvatelé se shodli na podpoře výstavby světelného přechodu
u této školy.

7.

Staronový požadavek komise – umístění odpadkového koše u lavečky na začátku ulice
Libušina - přiložený nákres - úkol trvá

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 9.1.2013 v 17:30 v prostorách klubu
důchodců v Jiráskově ul. Jednání je veřejné

V Olomouci 14.12. 2012

Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT

