Zápis č. 2/2013 z jednání KMČ č. 24 ze 6.2.2013
kmc24@mmol.cz
I. Přítomni: Karger, Hloušek, Hloužek, Kasal, Podracký, Smékal, Lučanová, Losert,
Andrýsková, Čamach,
II. Hosté: obyvatelé Hodolan
III. Nové body jednání:
1.Veřejná debata k prodeji bývalého hodolanského divadla společnosti
Endl+K a.s. a jeho proměně na kasino je iniciována komisí městské části „Staré
Hodolany a Bělidla“ a občanským sdružením „Hodolany“. Beseda se uskuteční
14. února 2013 v 18:00 hodin, Restaurace U Jelena, Hodolanská ul. 25,
Olomouc – Hodolany.
Vzhledem k tomu, že se hned několik zastupitelů nemůže v shora napsaném
termínu besedy zúčastnit, byl dohodnut ještě jeden termín a to 20. 02. 2013
v 18:00 hodin. Místo konání bude opět v restauraci U Jelena.
IV. Kontrola zápisu
1. KMČ nesouhlasí s opětovným položením „retardérů“ v ul. Matěje z Janova,
tudíž požadují i odstranění dopravních značek.
2. 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)
3. Z bezpečnostních důvodů (cyklisté a chodci) žádá KMČ o prořezání
náletových stromků přes mostek v ul. Bystrovanská (lávka do Horolan)
4. Vybudování chodníku Trocnovská x Purkyňova (25 m
5. Úklid dětského hřiště Bystrovanská
6. KMČ žádá o informace ohledně splavu u bývalého Selika (ŽP)
7. KMČ požaduje opravu chodníku v ul. Lipenská, levá strana a na pravé straně
je potřeba udělat prořez keřů

8. Požadavek na zajištění osvětlení v ul. M. Horákové (od „myší díry“ po ul.
Divišovu)
9. Výměna a kontrola lamp veřejného osvětlení v ul. Prokopa Holého
10. 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
11. 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!
12. Oprava zábradlí na křižovatce na Rolsbergu / Lipenská. Zatím bez jakékoliv
odezvy
13. 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
14. ul. Milady Horákové č. 35 je uvolněný poklop od kanalizační vpusti – žádáme
o opravu
15. Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 6.3.2013 v 17:30
v prostorách klubu důchodců v Jiráskově ul. Jednání je veřejné

V Olomouci 12.2.. 2013

Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT

