Zápis č. 4 z 1. 4. 2009
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 18.30
II. Přítomní:
Lučanová, Smékal, Hloušek, Karger, Hýblová, Podracký, Čamach, Schneider, Kohoutek
Omluvena: Palíková
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 30.4. 2009
2. Občané z ul. Libušina – žádají písemnou odpověď, viz zápis – návrh na nové dopravní
značení s omezenou rychlostí
3. KMČ požádala zástupce MP, kteří přišli na jednání komise o umístění radaru na
měření rychlosti v ul. Libušina
4. odstranění vraku auta v ul. Prokopa Holého OCH 83-38
5. Prošetření rekonstrukce opravy vozovky a chodníků na území Starých Hodolan a Bělidel
a provedení oprav (Rejskova 9 x Táborská, Sladkovského, Ostravská x Smrčkova, Beneše
Třebízského x Libušina, 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 –Ing. Schneider
předal tel. č. na zámečníka, úk. Lučanová – zjistí možnosti opravy
8. Dětské hřiště v ul. Bystrovanská – odvoz betonových kvádrů, které zůstaly na místě po
rekonstrukci hřiště, umístění odpadkového koše na psí exkrementy.
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)
V. Nové body jednání
1. Pan Kohoutek předal členům informace z Dopravní komise SMO ohledně oprav
komunikací v katastru Bělidla a Hodolany
2. Černá skládka v ul. bří Wolfů, parkoviště Archeologického centra
3. pí Hýblová bude opět kontaktovat odbor ŽP a TSMO ohledně úklidu a údržby zeleně před
samoobsluhou na Hodolanské ul.
4. Akutní oprava komunikace v ul. Matěje z Janova
5. Odměna pro oddíl skautů – 2000,- Kč za vyčištění obou břehů řeka Bystřice v našem
katastru. Čištění bude probíhat 18.4.
6. Reklamace rekonstrukce vozovky v ul. Bystrovanská – viz nákres (předán na MmOl.)
7. Reklamace vyčištění vozovky v ul. Ondřejova po blokovém čištění
8. Úklid toku Bystřice včetně pilířů po jarních vodách

9. Odvoz navážky v ul. Jana Koziny – viz nákres (předán na MmOl) 10. Seznam Jarních sběrových sobot: Hodolany- Bělidla, v ul. Táboritů - 16.5.
11. Informace z TSMO – kontaktní osoby
12.SmOl/Maj/22/1262/2009/Hu – KMČ souhlasí s pronájmem
13 SmOl/Maj/22/534/2009/Hu – KMČ souhlasí se směnou pozemku
14.SmOl/Maj/22/1143/2009/Čí – KMČ má výhrady k prodeji – viz vyjádření na žádosti
15. Příští jednání KMČ č. 24 6.5. v 17.30 v DD Jiráskova ul.

Vladimíra Palíková
Předsedkyně KMČ č. 24

V Olomouci 9.4.2009
Zapsala: Lučanová

