
Zápis č. 4 2014 z jednání KM Č č. 24 z 2.4. 2014 
kmc24@mmol.cz  

 
I. Přítomni:   ……….. 

 

Hosté:    …………….. 

II. Rozhodnutí členů komise:  

Čj. SMOL/041123/2014/OMAJ/MRPD/Sul - komise souhlasí 

Čj. SMOL/035111/2014/OMAJ/MRPD/Cih - komise souhlasí 

Čj. SMOL/045749/2014/OMAJ/MRPD/Bra - komise souhlasí 

Čj. SMOL/034671/2014/OMAJ/MRPD/Jir - komise souhlasí 

Cj. SMOL/054978/2014/OMAJ/MRPD/Při - komise nesouhlasí 

Čj. SMOL/034689/2014/OMAJ/MRPD/Pri - komise souhlasí 

III. Nové body diskutované na komisi  

1. Občané v ulicích Táborská, Trocnovská,Purkyňova, Jiráskova a Dr. Milady 

Horákové si stěžují na opakované znečištění těchto ulic dopravou materiálu 

ze stavby Nádraží. Komise žádá zajištění čistoty těchto ulic stavitelem, nebo 

technickými službami. 

2. Na ulicích Táborskác / Trocnovská se opět parkuje na zelené ploše – komise 

prosí městskou policii o častější kontoly. 

3. Občané Hodolan přišli s návrhem pod značku zákazu vjezdu do jednosměrné 

ulice, na ulici Lermontovova mezi ul. Purkyňova a Farského, umístit dodatek 

mimo cyklisty. Odůvodnění – cyklisté tam jezdí po chodníku. 

4. Komise žádá umístění odpadkového koše na ulici Řezničkova naproti jídelny. 

5. Na ulici Dr. Milady Horákové, asi třicet metrů trčí ze země asi metr vysoký kus 

železa. Komise prosí technické služby o odstranění tohoto nebezpečného 

objektu. 

6. Komise jednala na popud ÚMOL o podchodu pod ulicí Tovární z Ostravské na 

Barákovu. Komise se shodla na tom, že renovování podchodu by byla oproti 

zakonzervování, lepší varianta. Komise oprášila navíc starý koncept, podle 

nějž by mohla tímto podchodem vést cyklostezka – v případě zrušení schodů 

na ulici Ostravská.  



 

IV. Body diskutované na minulé komisi  

1. Úprava hřiště – přepracování projektu 

2. Úprava místní komunikace z Bělidel do Hodolan (přes „lávku“ navazující cesta 

– v obou směrech spojnice ulic Bystrovanská, Lermontovova) 

3. KMČ rozhodla o opravách chodníků a dalším užití financí z rozpočtu komise: 

 Ulice: a) El. Krásnohorské ve směru k ul. Jiráskova 

           b) Karla Farského ve směru od Lermontovova  

           c) umístění lavečky v ul. Rejskova a o vybudování odpadkového koše 

      u lavečky v ul. Bystrovanská (Libušina) s přidáním koše na psí  

     exkrementy 

           d) oprava fasády v rozsahu cca 0,5 m2 na kapličce v ul. El.      

     Krásnohorské (zůstalo nedodělané po loňských opravách) 

4. Předseda KMČ informoval o plánované uzávěrce podjezdu v Pavlovických. 

Toto dopravní omezení se dotkne i už tak problémové dopravní situace v ul. 

Hodolanská a Divišova. 

V. Body diskutované mimo komisi  

1. Na březnové komisi se její členové vyslovili pro odprodej pozemků do 
vlastnictví pana Čecháka. Odprodej nebyl radou města povolen, z důvodů 
zachování koridoru pro cyklostezku, kanalizaci a další případné zasíťování. 

2. Sjezd z ulice Lermontovovy směr mostek přes Bystřičku a směr Bystrovanská 

byl hezky opraven. Díky. 

 

Příští jednání KM Č se uskute ční ve st ředu 7.5. 2014 v 17:30 

v prostorách klubu d ůchodc ů v Jiráskov ě ulici č. 264/9.  

Jednání je ve řejné  

 

V Olomouci, 18. 4. 2014                                       Za KMČ č. 24 Svatopluk LOSERT 

 

 


