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Zápis č. 5/2013 z jednání KMČ č. 24 z 30. 4. 2013
kmc24@mmol.cz
I. Přítomni: Karger, Hloušek, Kasal, Podracký, Čamach, Losert
II. Hosté: Pan Sláma s manželkou
III. Nové body jednání:
1. Opětovně se projednávala, na popud pana Slámy, chybějící značka přechodu
pro chodce na tramvajový ostrůvek na ul. Hodolanská naproti ul. Elišky
Krásnohorské. I vodorovné značení přechodu je ve špatném stavu.
2. Na rohu ulic Lipenská / Pavelkova zůstal po ukončení stavby zničený chodník
(v době stavby po něm jezdila nákladní auta)
3. Občané si stěžují na kouřící školou povinné děti na rohu ulic Šafaříkova /
Řezničkova.
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. Požadavek na zajištění osvětlení v ul. M. Horákové (od „myší díry“ po ul.
Divišovu) – úkol trvá
3. Výměna a kontrola lamp veřejného osvětlení v ul. Prokopa Holého před školou
na Táboritů – úkol trvá
4. 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 – úkol trvá
5. Odstranění suchých stromů a prořez větví a keřů - v ulici Dr. M. Horákové
(u schodů na ulici Jeremenkovu) ořez lip a akátů, ořez keřů v ulici Lipenská,
mezi Vaničkovou a benzinovou pumpou, v ulici Purkyňova mezi Hodolanskou
a Šafaříkovou a dále v blízkosti Fügnerovy – úkol trvá
6. ul. Dr. Milady Horákové č. 35 je uvolněný poklop od kanalizační vpusti –
žádáme o opravu – úkol trvá
7. Komise upozorňuje na zanesené odtoky u mostního pilíře v myší díře, kde se
při dešti hromadí voda, a žádá jejich vyčištění – úkol trvá
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Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 5. 6. 2013 v 17:30
v prostorách klubu důchodců v Jiráskově ul.
Jednání je veřejné

V Olomouci 11. 05. 2013

Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT

