
Zápis č. 7 z 7.července 2010 
       kmc24@mmol.cz  

 
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. Jednání řídila předsedkyně komise. 
 
lI. Přítomní:  
Hloušek, Karger, Hýblová, Podracký, Palíková, Smékal, Lučanová,  Kohoutek 
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání. 
1. Oprava zábradlí kolem Bystřičky, včetně prořezů stromů, které zasahují do chodníku – 

zdůrazňujeme opravu z důvodu bezpečnosti –stav je opravdu kritický, zábradlí je po 
zimě ve velmi špatném stavu a břeh je v těchto místech příkrý – úkol trvá 

2. Dopravní značení v ul. Ondřejova a v Hodolanech (plánky byly již předány) – žádáme o stanovisko 
a vyjádření odbor dopravy- úkol trvá 

3. Dětské hřiště v Bystrovanské ul.– oprava houpačky, ukradená popelnice– úkol trvá 
4. Požadavky na MP: umístění radaru v obytné zóně v ul. Libušina – zvýšení bezpečnosti cyklistů, 

- umístění značky s vyznačeným směrem cyklostezky nebo omezení rychlosti 30 km (v obou 
případech je potřeba situaci doložit jednoduchým plánkem) 

 
IV. Nové body jednání 

1. Oprava vozovky po rekonstrukci kanalizace v  ul. Libušina – cca 50 m od křižovatky 
s Hodolanskou ul. sedá vozovka, při deštích se tvoří velké kaluže  

2. Oprava okapů a svodů na kapličce v ul. Libušina 
3. Předláždění chodníku v ul. Řezníčkova u ZŠ a Táboritů u MŠ 
4. Opětovné vyznačení přechodu pro chodce roh ul. Libušina a Prokopa Holého 
5. Označení přejezdu pro cyklisty  dopravní značkou v místech značeného přejezdu na ul. 

Hodolanská – vyústění cyklostezky, včetně označení dopravní značkou Pozor chodci a nebo 
jiným způsobem označit, že v místě přechází chodci.  

6. V objektu bývalých sladoven v ul. Divišova x Libušina se často ozývá hlasitý štěkot volně 
pobíhajících psů – kontrola MP 

7. Z důvodu nového ustanovení DPMO o platbách v dopravních prostředcích za jízdenku pouze 
danou částkou (tzn., že řidič nebude vracet), žádáme o umístění automatů na jízdenky na 
tramvajových zastávkách v lokalitě Bělidla a Hodolany. 

8. SMOl/22/2997/2010/Sk  - KMČ nemá námitek k pronájmu 

9. Jakoukoliv stížnost na rušení nočního klidu či jiné upozornění 
mohou občané volat na bezplatnou telefonní linku 156 

 
Příští jednání KMČ se uskuteční 1.9. 2010 v 17.30 v Klubu důchodců, 
Jiráskova ul. 
 

Zapsala: Lučanová  
V Olomouci 7.7.2010                 Vladimíra Paliková 
                           Předsedkyně KMČ č. 24 


