Zápis č.4 z jednání KMČ č. 24 ze dne 6.4.2011
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.
lI. Přítomní:
Hloušek, Karger, Podracký, Lučanová, Smékal, Kohoutek, Palíková, Schneider
Zástupce Městské policie a Policie ČR
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. 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.
6. Žádost o předláždění chodníku na ulici Hodolanská od Purkyňové po Rejskovu
7. Požadavek na celkovou opravu komunikace v ul. Stará Víska. V důsledku stavu uvedené
komunikace dochází k poškození majetku obyvatel, kteří zvažují petici či jiný způsob, který by
upozornil na zoufalý stav komunikace a na netečnost kompetentních orgánů. Obyvatelé uvedené
lokality žádají stanovisko odboru dopravy! T: ihned poskytnout informace
8. Pan Podracký připravil seznam dopravních značek určených k opravě:
Libušina ul. 61 – pootočená značka „dej přednost v jízdě“
Bystrovanská ul. 59 (vyústění na ul. Libušina – cyklostezka) – pootočená značka „dej přednost
v jízdě“
Bystrovanská ul. (u splavu – cyklostezka) pomalovaná značka „městská zóna“
Bystrovanská ul. (lávka Bělidla – Hodolany) chybí značka (zmizela) „městská zóna“ naproti ní
pomalovaná značka „konec městské zóny“
9. Členové KMČ požadují v ul. Libušina, u lavečky, umístit odpadkový koš
IV. Nové body jednání
1. Vytipovat veřejné prostranství v lokalitě Bělidla a Hodolany do připravované městské vyhlášky
na zákaz konzumace alkoholu a žebrání (hřiště v Bystrovanské ul.)
2. Projednán spis SMOl/47762/2011/OkP/MN – pronájem pozemku
3. Sběrová sobota 21.5. v ul. Táboritů
4. Žádost o umístění odpadkového koše (popelnice - vyměnitelný sáček v konstrukci zejména pro
PET láhve) na hřišti v ul. Bystrovanská. Současný, na dětském hřišti, je nedostačující.
5. Informace: Od 1.5. bude uzavřen sběrový dvůr v Neředíme. Z tohoto důvodu bude sběrový dvůr
v ul. Chelčického v Hodolanech posílen – otvírací doba (po – so) 8.00 – 20.00
6. Oprava výmolů v ul. Ondřejova 4
7. Souhlasné stanovisko ohledně obou požadavků na MHD fy Ahold odboru dopravy.

Příští jednání KMČ se uskuteční 4.5. 2011 v 17.30 v Klubu důchodců, Jiráskova ul.
V Olomouci 12. 4. 2011

Zapsala: Jitka Lučanová

