Zápis č. 11/2012 z jednání KMČ č. 24 ze 9.1.2013
kmc24@mmol.cz
I. Přítomni: Karger, Hloušek, Hloužek, Kasal, Podracký, Smékal, Lučanová, Losert
Omluvena: Andrýsková, Čamach,
II. Hosté: p. Schneider, MP, člen RMO p. Šimša, pí Kovaříková + kolegové
III. Nové body jednání:
1. Členové KMČ nesouhlasí s vybudováním kasina v budově „Hodolanského divadla“.
Požadují veřejné projednání se zástupci SMOl a novým majitelem budovy. Dále žádají
informaci, zda byly využity všechny alternativy k možnému využití budovy. Pakliže je
tato skutečnost prodeje nevratná, požadují po SMOl podpořit ukončení činnosti všech
heren v lokalitě a znát částku, která z prodeje budovy bude investovaná do lokality
Hodolany a Bělidla.
2. KMČ nesouhlasí s opětovným položením „retardérů“ v ul. Matěje z Janova, tudíž požadují i
odstranění dopravních značek.
3. KMČ žádá o zadání úkolu na správce městských památek (odbor majetkoprávní) – vyčištění
okolí u kapličky na Bělidlech (Libušina ul. ) a o opravu střechy na kapličce v Hodolanech (ul.
Elišky Krásnohorské)
4. Z bezpečnostních důvodů (cyklisté a chodci) žádá KMČ o prořezání náletových stromků přes
mostek v ul. Bystrovanská (lávka do Horolan)
5. Vybudování chodníku Trocnovská x Purkyňova (25 m
6. Úklid dětského hřiště Bystrovanská
7. KMČ žádá o informace ohledně splavu u bývalého Selika (ŽP)
8. KMČ požaduje opravu chodníku v ul. Lipenská, levá strana a na pravé straně je potřeba udělat
prořez keřů
IV. Kontrola zápisu
1.

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

2.

Výměna a kontrola lamp veřejného osvětlení v ul. Prokopa Holého

3.

Požadavek na umístění lavečky v ul. Divišova (včetně odpadkového koše) a umístění
odpadkového koše u lavečky na začátku ulice Libušina úkol trvá -členové KMČ žádají
vyjádření

4.

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 – členové KMČ žádají vyjádření odboru dopravy!

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 6.2.2013 v 17:30 v prostorách klubu
důchodců v Jiráskově ul. Jednání je veřejné

V Olomouci 15.1. 2013

Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT

