
 
Zápis č. 6/2013 z jednání KM Č č. 24 z 5. 6. 2013 

kmc24@mmol.cz  
 

I. Přítomni:  Karger, Hloužek , Hloušek, Kasal, Podracký, Kohoutek, Smékal, 
Lučanová,  Losert 
II. Hosté:  Policie města Olomouce 
III. Nové body jednání:  
 

1. Havarijní stav chodníku na rohu ulic Hodolanská a Farského – po urgenci 
bylo místo označeno a mělo by být v brzku opraveno. 
2. Při opravě hodolanské křižovatky nebylo opraveno zábradlé na rohu ulic Na 
Rolsbergu / Lipenská. 
3. Ulice Bystrovanská (Libušina) – po opravě plynovodu zůstala vozovka a 
chodník ve špatném stavu, dále se vozovka propadá a každý, kdo jde za 
deště po chodníku riskuje studenou sprchu od projíždějících aut. 
3.  Po stížnostech na bezohledně parkující auta v ulicích našich čtvrtí 
doporučuje Městská policie zavolat číslo 156 a slibuje přijet a zjednat pořádek. 
2. Na rohu ulic Lipenská / Pavelkova zůstal po ukončení stavby zničený 
chodník 
(v době stavby po něm jezdila nákladní auta) 
 

IV. Kontrola zápisu:  
 

1. Na rohu ulic Lipenská / Pavelkova zůstal po ukončení stavby zničený 
chodník (v době stavby po něm jezdila nákladní auta) 
2. 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 
3. Požadavek na zajištění osvětlení v ul. M. Horákové (od „myší díry“ po ul. 
Divišovu) – 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 KM Č žádají vyjád ření – úkol trvá 
5. 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, 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. Komise upozorňuje na zanesené odtoky u mostního pilíře v myší díře, kde 
se při dešti hromadí voda, a žádá jejich vyčištění – úkol trvá 

 
Příští jednání KM Č se uskute ční ve st ředu 3. 7. 2013 v 17:30 
v prostorách restaurace U Bulhara v ulice Libušina 49 
Jednání je ve řejné 
V Olomouci 07. 06. 2013 
Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT 


