Zápis č. 1 z 6.1.2010
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 vedla předsedkyně komise.
lI. Přítomní:
Smékal, Hloušek, Karger, Čamach, Podracký, Lučanová, Palíková, Kohoutek, Hýblová
III. Kontrola zápisu z minulého jednání.
1. Nová pamětní deska byla vybudována, ovšem stará, která je na budově školy nebyla
opravena. Na desce jsou vyryta jména místních obyvatel, kteří padli za 2. sv.války .
Kolem chodí děti do školy – jedná se o morální význam oprav pamětní desky. Na
havarijní stav této desky upozorňuje komise již od roku 2006. (První zápis je
z 6.9.2006). Žádáme o vyjádření, kdy bude tato deska opravena.
2. Oprava zábradlí kolem Bystřičky – zdůrazňujeme opravu z důvodu bezpečnosti
3. Žádost o nařízení úklidu a zajištění bezpečnosti v objektu Rejskova 40 – odpověď ze
stavebního odboru na zajištění situace – proběhlo místní šetření, žádáme o sdělení
výsledku
IV. Nové body jednání
1. KMČ požaduje úpravu stávajícího chodníku na ul. Hodolanská – opravu dlažby a nové
dopravní značení – na stezku pro chodce a cyklisty viz přiložený nákres k zápisu č.8.doposud jsme neobdrželi vyjádření příslušného odboru!
2. Žádáme odbor investic o přehodnocení vybudování veřejného osvětlení na ul. Barákova –
viz stížnost občanů (osobní příslib z jednání zastupitele J Gottwalda s JUDr. Majorem)
3. Dopravní značení v ul. Ondřejova a v Hodolanech (plánky byly již předány)
4. Požadavek na MP: Odstranění vraku v ul. Ostravská a Tovačovská
5. Změna územního plánu – Hodolany (travnatá plocha – staré hřiště, garáže) v současné době
probíhají jednání s dotčenými orgány) – veřejné projednávání ÚP bude pravděpodobně
v 3. -4. /2010, ÚP předpokládá zachování veřejné zeleně a veřejného hřiště –
informace z odboru KaR SMO)
6. SmOl/Maj/22/5986/2009/Výs – KMČ nemá námitek k pronájmu pozemku
7. SmOl/Maj/22/6270/2009/Výs – KMČ souhlasí s pronájmem
8. SmOl/Maj/22/5647/2009/Výs – KMČ souhlasí s výpůjčkou pozemku

Příští jednání KMČ
se uskuteční 3. 2. 2010 v 17.30 v Klubu důchodců, Jiráskova ul.

Zapsala:Jitka Lučanová
V Olomouci 11.1.2010

Vladimíra Paliková
Předsedkyně KMČ č.24

