Zápis č. 9/2013 z jednání KMČ č. 24 z 2. 10. 2013
kmc24@mmol.cz
I. Přítomni: Andrýsková, Hloušek, Kasal, Karger, Smékal, Podracký, Lučanová,
Losert,
Hosté: Pan Ing. Šimša, člen rady města Olomouce, pan Tichý, pan Schneider ml.,
pan Gabriel, pani Strcoňová a zástupce městské policie.

II. Rozhodnutí členů komise:
Čj.: SMOI/Maj/22/4246/2013/Sk
Komise souhlasí s pronájmem pozemků
Čj.: SMOI/Maj/22/4387/2013/Čí
Komise souhlasí s pronájmem pozemku.

III. Kontrola zápisu z minulých jednání
1. Oprava zábradlí na rohu ulic Na Rolsbergu / Lipenská. Úkol trvá.
2. Komise upozorňuje na zanesené odtoky u mostního pilíře v myší díře, kde se
při dešti hromadí voda, a žádá jejich vyčištění – úkol trvá
3. Požadavek na umístění lavečky v ul. Divišova (včetně odpadkového koše) a
4. Umístění odpadkového koše u lavečky na začátku ulice Libušina - úkol trvá
5. Komise znovu projednávala katastrofální stav zábradlí na ulici Bystrovanská
hned od mostu přes Bystřici Hanáckou Hodolanská/Divišova. Úkol trvá.
6. Dne 24. 03. 2013 byl celý háječek okolo Bystřice Hanácké patřící firmě
Olomoucké Lesy A.S. vyčištěn od veškerého odpadu. Tento úklid stál hodně
peněz a navíc pomáhali dobrovolníci. V nynější době jsou v háječku zase
hromady odpadů. O odpočinkové zóně v Olomouci nemůže být řeč.
Komise navrhuje les znovu vyčistit, zprůhlednit – odstranit náletové dřeviny a
keře, pokácet přestárlé topoly, z nichž letos opět padaly celé kusy stromů,
nechat Dalkii odstranit potrubí parovodu, nebo alespoň přechod přes něj
v úrovni ulice K Panelárně.
K zamyšlení by bylo i zákaz provozování sběren, protože nejvíc odpadu
pochází od lidí vozících sběr do těchto sběren. To co sběrny nevezmou, končí
jako odpad v háječku. Izolace kabelů, lednice, sklo… Hrozné pro obyvatele
okolí je snad každodenní pálení kabelů, kdy jedovatý kouř zamoří celé okolí.

IV. Nové body diskutované na komisi

1. Komisi navštívil a představil se ji nový ředitel ZDŠ Řezničkova pan Mgr.
Miloslav Palát. Tlumočil nám starost rodičů dětí, které musí přecházet po
přechodech přes velmi frekventovanou Hodolanskou ulici.
2. Komise bere na vědomí nesouhlas občanů s tlakem města na odkoupení
pozemků majiteli přilehlých nemovitostí na ulici Šafaříkova tlumočeného
komisi panem Tichým.
3. Člen Sokola Hodolany nám přišel oznámit zahájení cvičením pro muže
v Sokole Hodolany.
4. Členové komise upozorňují na shnilé konstrukční prvky na závětří podchodu
pro chodce na ulici Tovární. Jedná se o malý podchod ve svahu z mostu přes
koleje.
5. S žádostí o pomoc při řešení sousedských sporů se na komisi obrátili pani
Strcoňová a pan Gabriel. Komise ale nemá žádnou možnost, snad krom
domluvy či rady, do sousedských sporů zasahovat. Protože se jednalo
především o zahrady, komise žadatele odkázala na odbor životního prostředí.

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 6. 11. 2013 v 17:30
prostorách klubu důchodců v Jiráskově ulici č. 264/9.
Jednání je veřejné

V Olomouci, 9. 10. 2013
Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT

