Zápis . 1 ze 7. 1. 2009
kmc24@mmol.cz

Veškeré požadavky na Technické služby m sta Olomouce, a.s. (nap . erné skládky,
odvoz odpadu, opravy a údržba chodník ) mohou ob ané zasílat p ímo na adresu:
www.tsmo.cz
I. Jednání KM
Jednání bylo zahájeno v 17.30 a ukon eno v 18.30
II. P ítomní:
amach, Lu anová, Smékal, Hloušek, Karger, Hýblová, Podracký, Kohoutek, Palíková
Nep ítomen: Schneider
III. Kontrola zápisu z minulého jednání.
P edsedkyn p e etla zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v plném zn ní
IV. Bylo projednáno
1. Oprava pam tní desky na ZŠ ezní kova + vybudování nové pam tní desky na památku
ThDr. Vl. Pet ka – probíhá, termín dokon ení konec r.2008
2. Urgence stížnosti ob an z ul. Libušina – žádají písemnou odpov , viz zápis – návrh na
nové dopravní zanžení s omezenou rychlostí
3. Odstran ní vraku auta v ul. Táborská – v ešení
4. Prošet ení rekonstrukce opravy vozovky a chodník na území Starých Hodolan a
provedení oprav (Rejskova x Táborská, Sladkovského, Ostravská x Smr kova, B lidelská,
Hodolanská u Spo itelny, Karla Starého 8 atd.) – požadavek pí Hýblové
5. Oprava nást nky KM 24 v ul. Za humny – trvá
6. Požadavek na umíst ní automat na jízdenky MHD na zastávkách v Hodolanech a
B lidlech – DPMO s touto možností v bec nepo ítá
7. Lave ka v blízkosti tramvajové zastávky (ul. Libušina) – bude se ešit po zimních
m sících
8. Oprava zábradlí kolem Byst i ky – havarijní stav, nebezpe í úrazu – trvá,
požadavek na odbor investic
9. Úklid v okolí samoobsluhy na t . Hodolanská - majitel samoobsluhy umístí do konce
ledna odpadkové koše
10. SmOl/Maj/22/5313/2008/To - KM nemá námitek
11. SmOl/Maj/22/5677/2008/Ji - KM nemá námitek
12. p íští jednání KM . 24 se uskute ní 4.2..2009 v 17.30
Vladimíra Palíková
P edsedkyn KM . 24

V Olomouci 14.1.2008
Zapsala: Lu anová

