KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Zápis č. 6/2018
z jednání dne 7. června 2018
I. Prezence
Přítomni: V. Kauerová, J. Jordán, P. Hlobil, R. Zapletal, M. Letochová,
J. Jelének, M. Trembáčová
Hosté: MPO
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
II. Zahájení
KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 7 členů. Komise
byla usnášení schopná po celou dobu jednání.
III. Otevřené body z minulého jednání
1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská – trvá.
IV. Nové body
1. Zídka na hřišti je ohraničena páskou, je v havarijním stavu. Je plánováno její
zbourání. Žádáme občany, aby respektovali ohrazený prostor a nevstupovali
do blízkosti zídky, hrozí nebezpečí úrazu. KMČ zadala do plánu investic na
rok 2018 zhotovení PD na novou zídku, finanční prostředky na stavbu byly na
letošní rok RMO schváleny, projektová dokumentace včetně územního povolení
nyní bude předána odboru investic, bude vybrán zhotovitel.
2. Od 1.1.2018 došlo k přečíslování autobusových linek. Bylo zjištěno, že
v informačních tabulích se nezobrazují odjezdy některých linek, nahlášeno k
opravě. Infolinka integrovaného dopravního systému – 588 88 77 88 – zde je
možné hlásit jakékoliv problémy přímo občany. Od 1.9. dojde k drobné
úpravě u linky č. 31, o změně budou občané včas informováni a bude vyvěšen
upravený jízdní řád ve vývěsce KMČ.
Vzhledem k probíhajícím protipovodňovým úpravám doporučujeme občanům
sledovat sdělení DPMO na zastávkách a na webových stránkám města
Olomouce (www.olomouc.eu).

3. Požadavek na doplnění laviček v katastru městské části a nově vzniklé
cyklostezky, koš na ulici Šternberská – budou upřesněna místa umístění (návrh:
Malá Šternberská, u rybníka) .
4. Na letošní rok byla členy KMČ schválena oprava výtluků na komunikacích a
chodníky na ulici B. Martinů.
V. Různé, diskuze
a) TSMO zaslalo plán údržby a svozu odpadu na měsíc červen– vyvěšeno.
TSMO nedokončila sečení plochy parku u zastávky – urgence.
b) Sběrová podzimí sobota bude dne 27. října 2018.
c) Bude provedena úprava zeleně a okolí památníku obětem války. Je požádáno
o odstranění zeleně vzrostlé z pařezu na tzv. Malé Šternberské u kamenného
kříže.
VI. Požadavky k projednání
1. Ve věci snížení rychlosti a úpravy dopravních značek na tzv. Malé
Šternberské obdržela KMČ sdělení, že odbor koncepce a rozvoje připravuje pro
oblast ulice Šternberská , Ševčíkova návrh zóny 30. KMČ požaduje její rozšíření
i pro ulici Blodkovo nám. – je v řešení.
2. Veřejné osvětlení na ulici Ševčíkova - občané si stěžují na časté poruchy, je
zastaralé, KMČ žádá o jeho výměnu - trvá.
3. Na ploše před provozovnou SERITECH je dlouhodobě odstaven nepojízdný
osobní automobil se slovenskou poznávací značkou. Požadavek na MPO k
řešení.
4..Mříž u kaple je poškozena, nelze odemykat zámek. Věc oznámena PhDr.
Slezákové na majetkoprávní odbor MMOL, byla dohodnuta oprava, klíče jsou
již předány a je objednána oprava.
5. Chodník v úseku od benzinové pumpy po Týneček, urgence ohledně údržby,
úsek zarůstá a stává se obtížně průchodný, jsou opakované stížnosti od
občanů. Není prováděno ze strany ŘSD sečení plevele na krajnicích silnice
směr na Šternberk, KMČ žádá nápravu.
6. Na dětském hřišti jsou rozbité herní prvky, mimo jiné i lanová dráha. Její
součást je uschována u TJ Sokol. Herní prvky jsou nebezpečné. Sedačka dráhy

je uložena u předsedy Sokola Ing. Zapletala. KMČ požaduje zajištění opravy
po odboru vnějších vztahů.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 19:45 hodin.
Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby zde podávali své podněty.

Příští jednání se bude konat v místní knihovně

12.7.2018 v 18.00 hod.

Nejbližší akce:
1.9. Ukončení léta

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

