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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 18.30 
 
II. Přítomní:  
Lučanová, Smékal, Hloušek, Karger, Hýblová, Podracký, Palíková, Čamach, Schneider 
Nepřítomen: Kohoutek 
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání. 
Předsedkyně přečetla zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen v plném znění 
 
IV. Bylo projednáno  
1. Oprava pamětní desky na ZŠ Řezníčkova + vybudování nové pamětní desky na památku 

ThDr. Vl. Petřka – probíhá, termín dokončení konec jaro 2009 
2. Občané z ul. Libušina – žádají písemnou odpověď, viz zápis – návrh na nové 

dopravní značení s omezenou rychlostí   
3. KM Č požádala na únorovém jednání zástupce MP o umístění radaru na měření 

rychlosti v ul. Libušina 
4. Odstranění vraku auta v ul. Táborská a v ul. Prokopa Holého OCH 83-38 
5. Prošetření rekonstrukce opravy vozovky a chodníků na území Starých Hodolan a Bělidel 
      a provedení oprav (Rejskova x Táborská, Sladkovského, Ostravská x Smrčkova, Beneše 
     Třebízského  x Libušina, Lermontovova – v délce 30 m, Hodolanská u Spořitelny, Karla   
      Starého 8 atd.) – plán oprav bude zařazen do požadavků po konzultaci s danou firmou 
6. Lavečka v blízkosti tramvajové zastávky (ul. Libušina) – bude se řešit po zimních 

měsících  
7. Oprava zábradlí kolem Bystřičky – havarijní stav, nebezpečí úrazu – pan Smékal 

zjistí kontakt na zámečnickou firmu, která zpracuje finanční nabídku a dodá předsedkyni 
KMČ 

8. Dětské hřiště v ul. Bystrovanská – odvoz betonových kvádrů, které zústaly na 
místě po rekonstrukci hřiště, umístění odpadkového koše na psí extramenty 

9. Oprava krytu na sloupu veřejného osvětlení na rohu ul Bělidelská a Pr.Holého (kontrola 
technického stavu všech lamp v ul. Pr. Holého– zkorodované a  kryty) 

10. SmOl/Maj/22/7165/2008/Čí – KMČ doporučuje místní šetření, 2.3. telefon.dojednaná 
změna, KMČ souhlasí pouze za předpokladu zachování obou vjezdů do dvora 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
V. Nové body jednání 
1. Výzva MmOl. – opravy komunikací po rekonstrukci kanalizace: Libušina x Bendlova, 
Libušina x Bystrovanská, Ondřejova x bří Wolfů 
2. Již v únoru informovala MP předsedkyni komise o faktu, že se budou odtahovat vozidla, 
která parkují na místech kde brání bezpečnosti silničního provozu  
3. Černá skládka v ul. bří Wolfů, parkoviště Archeologického centra 
4. pí Hýblová bude opět kontaktovat odbor ŽP a TSMO ohledně úklidu a údržby zeleně před 
samoobsluhou na Hodolanské ul. 
5.Příští jednání komise  1.4.2009 v 17.30 , Klub důchodců Jiráskova ul. 
6.SmOl/Maj/22/6633/2008/Ji – nepatří do katastru KMČ č. 24 
7.SmOl/Maj/22/4765/2008/Sk – KMČ souhlasí 
8.SmOl/Maj/22/8165/2006/Ru/To – KMČ souhlasí 
9.SmOl/Maj/22/449/2009/Š – KMČ poměrem hlasů 7:2 (zdrželi se) nesouhlasí 
 
 
 
 
 
 
      Vladimíra Palíková  
                            Předsedkyně KMČ č. 24 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci 16.3..2009 
Zapsala: Lučanová 
 
 


