KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Zápis č. 11/2018
z jednání dne 1.listopadu 2018
I. Prezence
Přítomni: V. Kauerová, P. Hlobil, R. Zapletal, M. Trembáčová, J.Jordán, J.
Jelének, M. Letochová
Hosté: MPO- str. Hájek
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 – hřiště, proběhla kolaudace, zídka bude v majetku SMOL
2. Vzhledem k probíhajícím protipovodňovým úpravám doporučujeme občanům
sledovat sdělení DPMO na zastávkách a na webových stránkám města
Olomouce (www.olomouc.eu).
3. Žádost odboru majetkoprávního MMOL o vyjádření ke směně pozemku
parc.č. 387/3 o výměře 187m2 v k.ú. Olomouc – Týneček (nynější vlastník Úřad
práce ČR) za pozemky par.č. 959/10 a 962/1 v k. ú. Olomouc –Hodolany (
vlastník Statutární město Olomouc). KMČ se vyslovila jednomyslně pro
schválení směny, tzn. převod pozemku parc.č. 387/3 do majetku Statutárního
města Olomouc.
V. Různé, diskuze
a) Sběrová jarní sobota bude dne 13.dubna 2019.

b) Proběhlo první jednání ve věci zpracování investičního záměru nového
řešení točny MHD v Týnečku. Na jednání KMČ byly předloženy 4 varianty, ke
kterým se členové vyjádřili a stanovisko bylo předáno zpracovateli záměru.
KMČ jednomyslně odmítá řešení umístění zastávky pro autobusovou
dopravu KISDOK na hlavní silnici Šternberská. Dále KMČ požaduje
projednání všech variant se zpracovatelem záměru na jednání KMČ a konečné
řešení záměru požaduje KMČ projednat na veřejném projednání s občany
městské části Týneček.
VI. Požadavky k projednání
1. Návrh zóny 30 - na tzv. Malé Šternberské, Ševčíkova, Blodkovo nám. je
v řešení, pravděpodobně bude vyhlášena až příští rok – trvá.
2. Na tzv. Malé Šternberské jsou po levé straně vysazeny v zadní části vrby.
Není prováděna jejich údržba, OŽP sděleno, že během zimních měsíců
2018/2019 bude proveden radikální ořez až na kmen - trvá.
3. Po skončení opravy propustku není stále proveden úklid a odstranění skládky
po stavbě na straně u benzinové pumpy. KMČ požaduje zajištění nápravy po
firmě, která realizaci prováděla – řešeno ze strany SMOL s vlastníkem
komunikace – ŘSD - trvá.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 19:30 hodin a poděkovala členům KMČ za
jejich dosavadní práci.
Sdělení občanům:
Dne 5.11.2018 ukončily stávající komise městských částí v souvislosti se
zánikem mandátů současné Rady města Olomouce svoji činnost. Termín
veřejného jednání a nové složení Komise městské části Týneček, není
prozatím známo.

Nejbližší akce:
8.12. Rozsvěcení vánočního stromku
16.12. Vánoční setkání seniorů

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

