KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Zápis č. 1/2019
z jednání dne 3. ledna 2019
I. Prezence
Přítomni: V. Kauerová, M. Letochová, R. Hlobilová, K.Absolonová, R. Kubíček
J.Hepnárek, F.Malina, R. Zapletal, P.Sova
Hosté: garant KMČ – náměstek primátora doc. PhDr.Karel Konečný, CSc.,
MPO - strážník Hájek, pí V. Černá
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
II. Zahájení
KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 8 členů. Komise
byla usnášení schopná po celou dobu jednání. Předsedkyně uvítala garanta KMČ
na jednání.
III. Otevřené body z minulého jednání
1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská - v současné době je v návrhu
rozpracovaných investic Statutárního města požadováno pro rok 2019
dopracování prováděcí dokumentace. Předsedkyně KMČ seznámila garanta
KMČ s celou problematikou od r.2015 a požádala o svolání jednání u primátora
města ve věci zadání prověřovací studie umístění přechodu, neboť taková studie
nebyla doposud zpracována. Nynější dokumentace vyčíslila náklady na realizaci
přechodu ve výši cca 10 milionů Kč, takže ani po dokončení dokumentace není
zaručeno, že bude navržený přechod v tomto místě vzhledem k požadované výši
investice realizován. Cílem zadání zjišťovací studie bude prověřit, zde není
možné přechod realizovat v jiném místě na ulici Šternberská za vynaložení
menších finančních nákladů, což by mohlo vést i k jeho rychlejší realizaci. KMČ
jednohlasně souhlasila s požadavkem na svolání jednání ve výše uvedené věci.
Součástí jednání bude i seznámení primátora města postojem KMČ Týneček ve
věci zpracování investičního záměru nového řešení točny MHD v Týnečku.
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.

2. Po skončení opravy propustku není stále proveden úklid a odstranění skládky
po stavbě na straně u benzinové pumpy. KMČ podala oficiální podnět na OŽP
na odstranění černé skládky. Z odboru odpadového hospodářství MMOL
bylo sděleno, že Správa silnic olomouckého kraje, jakožto investor
provedené stavby, byla vyzvána k odstranění skládky a byl jí uložen termín
pro splnění výzvy - trvá.
IV. Nové body
Předsedkyně KMČ dále seznámila garanta KMČ Týneček i s dalšími problémy
v této městské části – především s neexistencí možnosti nákupu základních
potravin, s problematickou údržbou – sečením přístupového chodníku do
Týnečka a parčíku u zastávky i s požadavkem na větší spolupráci mezi KMČ a
MŠ v Týnečku. Rovněž byla dohodnuta prohlídka městské části s předsedkyní
KMČ a panem náměstkem včetně zástupce TJ Sokol.
V. Různé, diskuze
a) Sběrová jarní sobota bude dne 13. dubna 2019.
b) TJ Sokol ve spolupráci s KMČ zahájí cvičení pro malé děti s rodiči a tvořivé
dílničky. O podrobnostech budou občané dále informováni.
VI. Požadavky k projednání
1. Návrh zóny 30 - na tzv. Malé Šternberské, Ševčíkova, Blodkovo nám. je
v řešení, termín vyhlášení bude upřesněn – trvá.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 19:45 hodin.

Příští jednání komise se uskuteční 7.2.2019 v 18:00 hod.

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

Oznámení občanům

Svoz vánočních stromků

začíná v Olomouci v pondělí 7. ledna a je v režii Technických služeb
města Olomouce. Odstrojené stromky je možné odložit ke stanovištím
na odpad nebo je odevzdat na sběrových dvorech pro občany v
Neředíně za krematoriem a v Hodolanech v ulici Chelčického. Stejně
tak je možné stromky nastříhat a dát do nádoby na bioodpad nebo je
položit vedle nich. Svoz bude probíhat do konce měsíce ledna a dále
pak podle potřeby.
Dne 25. ledna 2019 bude proveden svoz bioodpadu v Týnečku,
takže i s ním budou pracovníci technických služeb odstrojené vánoční
stromky svážet.

