Zápis č. 6 z 2 .6. 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. Řídila předsedkyně komise.
lI. Přítomní:
Hloušek, Karger, Hýblová, Palíková, Smékal, Lučanová, Schneider, Podracký, Čamach
III. Kontrola zápisu z minulého jednání.
1. Oprava zábradlí kolem Bystřičky, včetně prořezů stromů, které zasahují do chodníku –
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
2. KMČ žádá o kompetentní odbor o informace ohledně nařízeného úklidu v objektu Rejskova 40
3. Dopravní značení v ul. Ondřejova a v Hodolanech (plánky byly již předány) – žádáme o stanovisko
a vyjádření odbor dopravy- úkol trvá
4. Dětské hřišti v Bystrovanské ul.– oprava houpačky, pravidelný úklid a sečení trávy
5. Požadavky na MP: umístění radaru v obytné zóně v ul. Libušina – zvýšení bezpečnosti
cyklistů, umístění značky s vyznačeným směrem cyklostezky nebo omezení rychlosti 30 km (v obou
případech je potřeba situaci doložit jednoduchým plánkem)
IV. Nové body jednání
1. Požadavek na vybudování chodníků v ul. Hodolanská č.p. 24 (viz nákres u předsedkyně) –
zamítnuto
2. Oprava vozovky po rekonstrukci kanalizace v ul. Libušina – cca 50 m od křižovatky
s Hodolanskou ul. sedá vozovka, při deštích se tvoří velké kaluže
3. Veřejné projednávání územního plánu 15.7. v 16.00 v budově magistrátu v Hynaisově ul.
(územní plán je k nahlédnutí na odboru koncepce a rozvoje od 1.6. do 30.7.)
4. Oprava okapů a svodů na kapličce v ul. Libušina
5. pí Hýblová – jednání s ČD, a.s. ohledně údržby trávníku v ulici Trocnovská x Táborská
6. Oprava ul. Matěje z Janova, obzvlášť za retardérem u tiskárny
7. Předláždění chodníku v ul. Řezníčkova u ZŠ a Táboritů u MŠ
8. SMOl/Maj/22/893/2010/To - KMČ souhlasí s pronájmem
9. Příští jednání KMČ se uskuteční 7.7. 2010 v 17.30 v Klubu důchodců,

Jiráskova ul.

Zapsala: Lučanová
V Olomouci 7.6. 2010

Vladimíra Paliková
Předsedkyně KMČ č. 24

