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Zápis č. 3/2013 z jednání KM Č č. 24 z 6.3.2013 

kmc24@mmol.cz  

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

Andrýsková, Čamach, Kohoutek 

II. Hosté:    Pan Schneider, obyvatelé Hodolan, zástupci městské policie, olomoucký 

radní pan Karel Šimša. 

III. Nové body jednání :        

1) Po masivních protestech hodolanských ob čanů proti povolení 

provozovny kasina v prostorách hodolanského divadla  přislíbili n ěkteří 

radní a ve svém tiskovém prohlášení i pan Endl star ým Hodolan ům 

finan ční podporu.  

Komise městské části sestavila seznam investic, které Staré Hodolany nejvíc 
potřebují. Jedná se o: 

a) Vybudování dětského hřiště na ulici Purkyňova. 
b) Rekonstrukce Staré Vísky 
c) Znovuvytvoření lesoparku Bystřička 
d) Vytvoření bezbariérových přístupů na tramvajové nástupní ostrůvky 
e) Vykoupení pozemku bývalého sokolského hřiště u Farského/Klimeckého 
f) Vybudování chodníku v místě odbočení z ulice Purkyňovy do Trocnovské 
g) Vybudování osvětlení chodníku na ulici Dr. M. Horákové mezi myší dírou a 

ulicí Divišovou. 

2) Komise žádá městskou policii o opětovné umístění bezpečnostní kamery na 
roh ulic Rejskovy a Hodolanské. 

3) Komise upozorňuje na nutnost vybudování chodníku na ulici Matěje z Janova. 
4) Z důvodu rušení normě nevyhovujících přechodů (všechny přechody na 

Hodolanské) se komise zabývala umístěním normě odpovídajících nových 
přechodů. Komisí navrhované řešením je vybudování následujících přechodů: 
- Jiráskova / Řezníčkova, Stará Víska / samoobsluha Hruška, U Ambulatoria, 
a přechod přes ulici Divišovu Dr. M. Horákové / Bystrovanská. 

5) Čj. SMOl/Maj/22/5794/2012/Sk KMČ nesouhlasí s prodejem, doporučuje a 
souhlasí s pronájmem pozemků 

K projektu rekonstrukce Staré Vísky má KMČ výhrady. 

Stará Víska by se dle plánu měla stát ulicí se silnicí a parkovišti. 

Komise si přeje, aby Stará Víska zůstala náměstíčkem bez silnice a bez parkovišť a 
hlavně bez obrubníků okolo jmenovaných. Dlažba by měla být pojezdová, ale hladká. 
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Vjezd by měl být povolen jen obyvatelům Staré Vísky a pro zásobování. Pro 
zásobování časově omezeně např. do 10:00. Náměstíčko by mělo mít charakter pěší 
zóny a mělo by být tak upraveno, aby se zde mohly pořádat např. farmářské trhy, 
adventní trhy, různé slavnosti pro místní a přespolní, kulturní akce, atd. 

Komise se bude snažit v tomto směru oslovit obyvatele nejen Staré Vísky a bude se 
snažit vyvolat debatu na toto téma i se zodpovědnými na příslušných úřadech a na 
radnici.   

IV. Kontrola zápisu  

1. Z bezpečnostních důvodů (cyklisté a chodci) žádá KMČ o prořezání 

náletových stromků přes mostek v ul. Bystrovanská / Prokopa Holého. Na 

stejném místě ořez smrku, který obrostl pouliční lampu. – úkol trvá  

2. Vybudování chodníku Trocnovská x Purkyňova cirka 25 m – úkol trvá  

3. Úklid dětského hřiště Bystrovanská Provedl osobn ě člen komise pan 

Karger – d ěkujeme. 

4. KMČ žádá o informace ohledně splavu u bývalého Selika (ŽP) – úkol trvá  

5. KMČ požaduje opravu chodníku v ul. Lipenská, levá strana a na pravé straně 

je potřeba udělat prořez keřů – úkol trvá  

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

Divišovu) – úkol trvá  

7. Výměna a kontrola lamp veřejného osvětlení v ul. Prokopa Holého  před 

školou na Táboritů – úkol trvá  

8. Požadavek na umístění lavečky v ul. Divišova (včetně odpadkového koše) a 

umístění odpadkového koše u lavečky na začátku ulice Libušina  úkol trvá  -

členové KM Č žádají vyjád ření   – úkol trvá  

9. 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! Situace se zlepšila – policii d ěkujeme.  

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

odezvy – Komise tento bod stahuje – bude se rekonstruovat celá 

křižovatka.  
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11. Odstran ění suchých strom ů a pro řez větví a ke řů  - v ulici Dr. M. Horákové 

(u schodů na ulici Jeremenkovu) ořez lip a akátů, suché smrky v ulici – úkol 

trvá  

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

o opravu – úkol trvá  

13. Komise žádá o umístění odpadkového koše na Bystrovanské u lavečky u 

bývalé sladovny. – úkol trvá  

14. Komise upozorňuje na zanesené odtoky u mostního pilíře v myší díře, kde se 

proto hromadí voda, a žádá jejich vyčištění – úkol trvá  

 

 

Příští jednání KM Č se uskute ční ve st ředu 3.4.2013 v 17:30  

v prostorách klubu d ůchodc ů v Jiráskov ě ul. Jednání je ve řejné  

 

 V Olomouci 06. 03. 2013                                               

       

 Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT                                        

 


