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Veškeré požadavky na Technické služby města Olomouce, a.s. (např. černé skládky, 
odvoz odpadu, opravy a údržba chodníků) mohou občané zasílat přímo na adresu: 

www.tsmo.cz 
 
 

I. Jednání KMČ 
Jednání bylo zahájeno v 17.30 a ukončeno v 18.45 
 
lI. Přítomní:  
Smékal, Hloušek, Karger, Hýblová, Kohoutek, Čamach 
Omluveni: Lučanová, Palíková, Schneider 
Hosté: Ing.L.Hop – ved.odboru dopravy 
            podpr.Sauer a Helekal za policii MČ Hodolany a Bělidla a Jašek za městskou policii 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání. 
Jednání vedl za nepřítomnou předsedkyni p.Karger, který také přečetl zápis z minulého 
jednání. Zápis byl schválen v plném znění 
 
IV. Bylo projednáno  
1. Nová pamětní deska byla vybudována, ovšem stará, která je na budově školy nebyla 

opravena. Na desce jsou vyryta jména místních obyvatel, kteří padli za 2. sv.války . 
Kolem chodí děti do školy – jedná se o morální význam oprav pamětní desky. Na 
havarijní stav této desky upozorňuje komise již od roku 2006. (První v zápis je 
z 6.9.2006).  Žádáme o vyjádření, kdy bude tato deska opravena. 

2. Oprava zábradlí kolem Bystřičky – zdůrazňujeme opravu z důvodu bezpečnosti 
3. Dětské hřiště v ul. Bystrovanská –požadavek na nový kontejner na odpadky – byl 

odcizen 
4. Žádost o nařízení úklidu a zajištění bezpečnosti v objektu Rejskova 40 – odpověď ze 

stavebního odboru na zajištění situace – proběhlo místní šetření, žádáme o sdělení 
výsledku 

 
V. Nové body jednání 
1. Požadavky na MP – odstranění vraků – dle vyjádření MP byly vraky označeny. 
2.  Č.j.: SmOl/OD/109/1006/09/Mut - Změna dopravního značení v Horolanech. Na jednání 
komise se dostavil Ing.Hop vedoucí odboru dopravy, který vysvětlil důvody pro nové značení. 
V případě výluk na kolejích ČD budou na ul.Táborské a Trocnovské přistaveny výlukové 
autobusy. Po rekonstrukci přednádražního prostoru na Nových Hodolanech není tam pro tyto 
autobusy místo. Občané byli s novým značením seznámeni ve vývěsce. 
3. KMČ požaduje úpravu stávajícího chodníku na ul. Hodolanská – opravu dlažby a nové 
dopravní značení – na stezku pro chodce a cyklisty viz přiložený nákres k zápisu č.8. 
4. Žádáme odbor investic o přehodnocení vybudování veřejného osvětlení na ul. Barákova – 
viz stížnost občanů 
5. Plán oprav chodníků: U lávky do 30.9., Lermontovova do 30.10., Libušina do 30.10., 
Horova do 23.10., přechody – opravy na bezbariérový přechod v ul. P. holého, B. Třebízského 
 
 
 



6. Oprava chodníku v ul. Bendlova 14 – propadlá vod. šachta po rekonstrukci kanalizace 
v zápise uváděno od č.6 z 3.6.2009. 
7. Č.j.: SmOl/Maj/22/4707/2009/Ha – Žádost o odprodej pozemku. Komise doporučuje pouze 
pronájem – vzhledem k tomu, že by se zde mohlo v budoucnu dojít k rozšíření  vozovky nebo 
zhotovení chodníku. 
8. P.Smékal zjistí na odboru investic jaké stavební práce budou probíhat na ulici Máchalova a 
Purkyňova – rekonstrukce domu, kde byla školka. Komise o nich nebyla informována. 
 
 
 

Příští jednání KMČ  
se uskuteční 4.11. v 17.30 v Klubu důchodců, Jiráskova ul. 

 
          
 
 
 
         Vladimíra Paliková 
Zapsala:Danuše Hýblová      Předsedkyně KMČ č.24 
V Olomouci 7.10.2009          
 
 
 
 
 

SBĚROVÁ SOBOTA  
PRO STARÉ HODOLANY  
SE KONÁ DNE 24.ŘÍJNA  
na ulici PURKYŇOVA 
 
 
SBĚROVÁ SOBOTA  
PRO BĚLIDLA  
SE KONÁ DNE 7. LISTOPADU 
na ulici TÁBORITÚ 
 


