Zápis z 3.12.2008
kmc24@mmol.cz
I. Jednání KMČ
Jednání bylo zahájeno v 17.30 a ukončeno v 19.00
II. Přítomní:
Čamach, Lučanová, Smékal, Hloušek, Karger, Hýblová, Podracký,
Nepřítomen: Schneider
Omluvena: Palíková, Kohoutek
III. Kontrola zápisu z minulého jednání.
Byl přečten zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v plném znění
IV. Otevřené body
1. Oprava pamětní desky na ZŠ Řezníčkova + vybudování nové pamětní desky na památku
ThDr. Vl. Petřka – probíhá, termín dokončení konec r.2008
2. Oprava uvolněných plechů na lávce (mostku) přes Bystřičku mezi Hodolany a
Bělidlama – trvá, na tento stav nás již upozorňují i obyvatelé obou čtvrtí!!!
3. Stížnost občanů na neoprávněnou manipulaci s kontejnery ze strany sdružení vlastníků
byt. jednotek v ul. Smrčkova – řeší pan Čamach s odborem maj.právním MmOl.
V. Nové záležitosti
1. Hosté:
- pan Pavel: urgence petice občanů z ul. Libušina – žádají MMOl o písemnou odpověď, viz
zápis z 11/2008
- pan Friedmann: - oprava uvolněného plechu na mostě přes Bystřičku
- odvoz štěrkové navážky na rohu ul. J. Koziny a Pr. Holého a Roh. z Dubé
( viz mapka č. 1, příloha zápisu)
- paní Herynková a pan Simkovič: námitky k bytové zástavbě v prostoru firmy Rekos, KMČ
doporučila oběma hostům, aby své připomínky sdělili přímo investorovi stavby na jednání
neboť jsou účastníky řízení
2. Kontakt se zástupce MP – byl předán požadavek na odstranění vraku auta v ul. Táborská,
- upozornění na hluk v ubytovně v ul. Trocnovská – trvá
3.Prošetření rekonstrukce opravy vozovky a chodníků na území Starých Horolan a provedení
oprav (Rejskova x Táborská, Sladkovského, Ostravská x Smrčkova, Bělidelská, Hodolanská u
Spořitelny, Karla Starého 8 atd.) – požadavek pí Hýblové
4. Oprava nástěnky KMČ 24 v ul. Za humny - trvá
5. Požadavek na umístění automatů na jízdenky MHD na zastávkách v Hodolanech a
Bělidlech, umístění laveček v blízkosti zastávek nebo v přilehlých ulicích, které vedou
k zastávce – komise žádá písemné stanovisko k oběma záležitostem
6. Oprava zábradlí kolem Bystřičky – havarijní stav, nebezpečí úrazu - trvá
7.KMČ zmocňuje paní Hýblovou k vyřízení urgence úklidu v okolí samoobsluhy na tř.
Hodolanská na základě elektronické komunikace s pracovníci odb.ŽP MmOl.
8. Požadavek na opravu chodníku v ul . (Libušina za Hodolanským mostem)
9. Úklid chodníku v ul. Vaníčkova 28 – vyzvat majitele – hrozí nebezpečí úrazu

Upozornění Technických služeb města Olomouce
Na stránkách www.tsmo.cz je umístěn jednoduchý formulář na nahlášení požadavků na úklid
např., převrácené popelnice, černá skládka atd. Formulář se dostane ke kompetentnímu
pracovníkovi TSMO, a.s, který zajistí nápravu

VII. Termíny jednání komise v r. 2009

7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 1.7., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12.
příští jednání KMČ č. 24 se uskuteční 7.1.2009 v 17.30

Vladimíra Palíková
Předsedkyně KMČ č. 24

V Olomouci 9.12.2008
Zapsala: Lučanová

