
Zápis č.1 z jednání KMČ č. 24 ze dne 5.1.2011   
     kmc24@mmol.cz  

 

Požadavky na Technické služby města Olomouce, a.s -  www.tsmo.cz 
 

I. Jednání KMČ 
Jednání bylo zahájeno v 17.30 a ukončeno v 18.30. Jednání řídila předsedkyně komise 
 
lI. Přítomní:  
Hloušek, Karger, Čamach, Palíková, Podracký, Lučanová 
Omluven: Smékal 
 
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 ve velmi špatném 
stavu a břeh je v těchto místech příkrý v některých místech nebezpečný– úkol trvá, žádáme o 
místní šetření s provedením zápisu o jednání a s určením odpovědnosti 

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

3. Opětovné umístění radaru 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) 

4. Oprava vozovky po rekonstrukci kanalizace v ul. Libušina – cca 50 m od křižovatky 
s Hodolanskou ul. sedá vozovka, při deštích se tvoří velké kaluže  

5. Oprava okapů a svodů na kapličce v ul. Libušina – přislíbeno do konce r. 2010 
6. Předláždění chodníku v ul. Táboritů u MŠ – nevíme z jakého důvodu byl předlážděn jiný 

chodník v uvedené ulici a to aniž by byla KMČ informovaná! 
7. KMČ zajistila opravu 3 propadlých kanálových vpustí v ul. Bendlova, žádáme o kompletní řešení 

vzniklé situace – viz informace z VEOLIA a.s.  
8. Prosíme o vyjádření MMOl – kdo je odpovědný za stav a úklid hřiště u Bystřice  
9. Řešení stavu okolí zadního vchodu do nádražního podchodu – větší odpadkový koš a lavička (s 

požadavkem je seznámen pan Schwaczyna z MMOl 
10. Žádost o předláždění chodníku na ulici Hodolanská od Purkyňové po Rejskovu 
 
IV. Nové body jednání 

1. Paní Dana Hýblová, se na vlastní žádost vzdává členství v KMČ č. 24 
2. Systém třídění bioodpadu – jednání  18.1. ve 14.00 v zasedací místnosti MmOl, Hynaisova 10 
3. SMOl/Maj/22/4073/2007/Čí – rozšíření účelu nájmu – KMČ nemá námitek 
4. KMČ kontaktoval strážník MP pan Jašek – nebyly žádné připomínky  

 
 
Příští jednání KMČ se uskuteční 2.2. 2011 v 17.30 v Klubu důchodců, Jiráskova ul. 

 
 
V Olomouci 5.1.2011 
Zapsala: Jitka Lučanová 
 
Vladiimíra Paliková, předsedkyně KMČ č. 24 


