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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 18.45. Řídila předsedkyně komise. 
 
 
lI. Přítomní:  
Hloušek, Karger, Hýblová, Palíková, Kohoutek, Lučanová, Schneider 
Omluveni: Smékal, Podracký 
 
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání. 
 
1. Nová pamětní deska – předsedkyně komise podala informace ohledně opravy. Finanční 

náklady jsou natolik vysoké, že překračují rozpočet KMČ. Vše záleží na finačních 
možnostech SmOl. Novy požadavek v II. polovině roku 

2. Oprava zábradlí kolem Bystřičky – zdůrazňujeme opravu z důvodu bezpečnosti – stav 
je opravdu kritický, zábradlí je po zimě ve velmi špatném stavu a břeh je v těchto místech 
příkrý – úkol trvá  

3. Žádost o nařízení úklidu a zajištění bezpečnosti v objektu Rejskova 40 – proběhlo místní 
šetření, SmOl. nařídilo úklid a odklizení odpadů a také zajištění před vstupem 
neoprávněných osob do prostoru. V místě se řeší taktéž majetkoprávní spory majitelů. 

4. Dopravní značení v ul. Ondřejova a v Hodolanech (plánky byly již předány) – žádáme o 
stanovisko a vyjádření odbor dopravy- úkol trvá  

5. Kaplička v ul. El. Krásnohorské – zajištění před znečišťováním od holubů (okénko a 
bodce na střechu) – úkol trvá  

6. Pan Karger upozorňuje, že byla opět zcizena odpadková nádoba na hřišti u Bystřice – 
prosíme o provádění častějšího úklidu  v prostorách dětského hřiště, umístění 
odpadkových košů a sáčků na psí výkaly! 

 
 
 
IV. Nové body jednání 
1. Paní Hýblová bude jednat opět s TS o úklidu u samoobsluhy na ulici Hodolanská – dopis 

(e-mail) zašle přímo řediteli TSMO a paní Steigrové z odboru ŽP 
2. Retardér v  ulici Mat ěje z Janova – informace Ing. Hoppa z odboru dopravy: nový 

retardér byl umístěn na základě požadavku tiskárny, která budovala parkovací místa a 
úpravu komunikace. Vybudování bylo schváleno všemi dotčenými orgány včetně policie. 
Poškozený retardér v ulici Matěje z Janova byl opraven. 

3. Požadavky na  MP: umístění radaru v ul. Libušina – zvýšení bezpečnosti cyklistů 
        Upozornění na černé skládky podél Bystřice! 
        Černá skládka v ul. Na Zákopě, vedle stavebnin Itema 



4. Předsedkyně poskytla informace o opravě ulic v katastru KMČ 
5. Dne 13.5. v 15.00 proběhne v budově magistrátu v Hynaisově ul. veřejné 

projednávání Územního plánu a návrhů na změny v územním plánu 
6. Vybudování osvětlení v ul. Barákova – 6.-7./2010 
7. Požadavek na opravu komunikace /propadlý kanál/ v ul. Beneše Třebízského 17 
8. Požadavek na vyčištění toku Bystřice po jarních vodách (větve, stromy, traviska, 

odpadky) 
9. SMOL/Maj/22/784/2010/Výs,  Žádost o prodeje pozemku : Hlasování členů KMČ pro 2, 

proti 2, zdrželo se 3 
10. SMOL/Maj/22/979/2010/Sa,  žádost o převod pozemku do majetku SMOl, KMČ nemá 

námitek 
11.  Sběrové soboty: 15.5. (Tábhoritů), 5.6. (Trocnovská x Purkyňova) 
 
      
 
 
 
 

Příští jednání KMČ  
se uskuteční 5. 5. 2010 v 17.30 v Klubu důchodců, Jiráskova ul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    Vladimíra Paliková 
Zapsala: Lučanová                  Předsedkyně KMČ č.24 
V Olomouci 15.4. 2010          
 
 
 


