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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, Podracký, Čamach 
Hosté: občané Hodolan, J. Martinák, náměstek primátora 
 
III. Kontrola zápisu z minulého jednání. 
 
1. Oprava pamětní desky – bude umístěna do 31.5. , cena cca 40 tis.Kč bude uhrazena 

z rozpočtu KMČ 24 pro rok 2010 
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. Pan Karger upozorňuje, že byla opět zcizena odpadková nádoba na hřišti u Bystřice – 
žádáme TSMO o provádění  úklidu v prostorách dětského hřiště, umístění 
odpadkových košů a sáčků na psí výkaly! 

6. Paní Hýblová bude trvale  sledovat provádění úklidu u samoobsluhy v ul. Hodolanská 
7. Požadavky na  MP: umístění radaru v obytné zóně v ul. Libušina – zvýšení bezpečnosti 

cyklistů  
8. Dne 13.5. v 15.00 proběhlo v budově magistrátu v Hynaisově ul. veřejné projednávání 

Územního plánu a návrhů na změny v územním plánu 
9. Požadavek na opravu komunikace /propadlý kanál/ v ul. Beneše Třebízského 17 
10. Požadavek na vyčištění toku Bystřice po jarních vodách (větve, stromy, traviska, 

odpadky) 
11. Sběrové soboty: 5.6. (Trocnovská x Purkyňova) 
 
IV. Nové body jednání 

1. KMČ nesouhlasí s kácením bříz v il. Chelčického – viz projednaná žádost na schůzi 
komise. 

2. Petice obyvatel městské části Hodolany na zachování zelené plochy – hřiště:KMČ 
jednohlasně doporučuje neprovést změnu územního plánu na úkor hřiště a zelených 
ploch v uvedené lokalitě. 

3. Pan náměstek objasnil systém zvyšování daní z nemovitostí 
4. Požadavek na znovu projednání situace s odvozem bio odpadu na Bělidlech 



5. Požadavek na vybudování chodníků v ul. Hodolanská č.p. 24 (viz nákres u 
předsedkyně) 

6. SMOl/Maj/221658/2010/Sa – KMČ souhlasí s prodejem pozemku 
7. SMOl/Maj/22/1874/2010/Sa – KMČ souhlasí se směnou pozemků 
8. SMOl/Maj/22/1879/2010/Sa – KMČ souhlasí s prodejem pozemku 
9. MAJ-PR/623/1998/Ji – KMČ souhlasí s prodejem pozemku 
10. SMOl/Maj/22/6704/2009/Vys – KMČ nemá námitek  ke směně pozemku 

      
 
 
 
 

Příští jednání KMČ  
se uskuteční 2.6. 2010 v 17.30 v Klubu důchodců, Jiráskova ul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Vladimíra Paliková 
Zapsala: Lučanová                  Předsedkyně KMČ č.24 
V Olomouci 17.5. 2010          
 


