Zápis č.2 z jednání KMČ č. 24 ze dne 2.2.2011
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, Smékal, Kohoutek
Zástupce Městské policie
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. Oprava vozovky po rekonstrukci kanalizace v ul. Libušina – cca 50 m od křižovatky
s Hodolanskou ul. sedá vozovka, při deštích se tvoří velké kaluže
4. Oprava okapů a svodů na kapličce v ul. Libušina – přislíbeno do konce r. 2011, výměna skla ve
dveřích
5. Předláždění chodníku v ul. Táboritů u MŠ včetně výsadby nových stromů za skácené bude
řešena v rámci celkové rekonstrukce lokality – bez určení roku. Jakékoliv požadavky na opravy jsou
momentálně bezpředmětné
6. Za úklid dětského hřiště i za stav dětských prolézaček je odpovědná organizace Správa lesů
města Olomouce Tato organizace neobjednala úklid u TSMO. Žádáme o nápravu.
7. Řešení stavu okolí zadního vchodu do nádražního podchodu – nový odpadkový koš je umístěn
8. Žádost o předláždění chodníku na ulici Hodolanská od Purkyňové po Rejskovu
IV. Nové body jednání
1. SMOl/Maj/22/3409/2010/To – KMČ nemá námitek od odprodeji pozemku
2. Informace o svozu bioodpadu – zahájení svozu bioodpadu bude na Bělidlech 8.4.2011
v Hodolanech 7.6.2011
Následně bude probíhat střídavý svoz bioodpadu 1/14 dnů a svoz komunálního odpadu ve
čtrnáctidenním intervalu do listopadu r.2011. Rozvoz nádob na bioodpad bude probíhat 23.3.
(Bělidla) a 23.5. (Hodolany) po předchozí domluvě. Zájemce o svoz bioodpadu se musí do projektu
přihlásit. Bližší informace ke svozu a kontaktní osoba na objednání nádoby: Mgr. Petr Swaczyna,
odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel.. 588 488 335
e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu

Příští jednání KMČ se uskuteční 2.3. 2011 v 17.30 v Klubu důchodců, Jiráskova ul.
V Olomouci 7.2.2011
Zapsala: Jitka Lučanová
Vladiimíra Paliková, předsedkyně KMČ č. 24

