KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Zápis č. 8/2019
z jednání dne 1. srpna 2019
I. Prezence
Přítomni: V. Kauerová, K. Absolonová, J. Hepnárek, F. Malina, R. Kubíček,
M R. Hlobilová
Nepřítomen: M. Letochová, R. Zapletal, (omluveni) P. Sova
Hosté: MPO – strážník Hájek
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
II. Zahájení
KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 6 členů, 3
členové nepřítomni. Komise byla usnášení schopná po celou dobu jednání.
Komise zvolila ověřovatele zápisu – Bc. K. Absolonová.
III. Otevřené body z minulého jednání
1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská - v letošním roce bude realizována
opěrná zídka, přeložka sítí, chodník; předpokládané zahájení 1. etapy akce je
9/2019, dne 25.6. bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, KMČ požádá
odbor investic o účast na jednání KMČ a seznámení veřejnosti s průběhem
plánovaných prací, od 12.8. 2019 částečná uzavírka silnice z důvodů přeložky
sítí (oznámení vyvěšeno) – trvá.
IV. Nové body
1. Proběhla úprava části povrchu na dětském hřišti, bude provedena instalace
nových herních prvků ( program „estetizace“).
2. KMČ podala podnět k řešení nevhodně upraveného soukromého vjezdu do
objektu na ulici B. Martinů, který tvoří překážku v ploše chodníku. Další podnět
na prověření provádění stavby se týkal části odstraněného chodníku při
rekonstrukci soukromého objektu na ulici B. Martinů – splněno.

3. Člen KMČ p. P. Sova oznámil emailem předsedkyni KMČ svoji rezignaci na
členství v KMČ Týneček. KMČ se jednomyslně shodla, že nebude požadovat
doplnění členů KMČ.
V. Různé, diskuze
a) TJ Sokol ve spolupráci s KMČ zahájí zájmový kroužek pro malé děti s rodiči
a tvořivé dílničky. Po proškolení cvičitelky bude rovněž zahájeno i cvičení pro
malé děti. Je plánována informační schůzka zájemců – pozvánka bude vyvěšena
na vývěskách a webových stránkách KMČ.
b) V měsíci červenci a srpnu bude uzavřena školka z důvodu rekonstrukce
prostor SOKOLA a plynového topení.
c) Sdělení TSMO – svoz odpadů na měsíc srpen, vyvěšeno.
d) RMO schválila založení klubu seniorů v Týnečku, kontaktní osoba pro
zájemce je PeadDr. Jiří Hepnárek, Šternberská č.40, tel.777 020 646.
e) Návrh zóny 30 - na tzv. Malé Šternberské, Ševčíkova, Blodkovo nám. –
vydáno oznámení o zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy, nyní bude
provedeno osazení dopravních značek, termín nebyl sdělen.
VI. Požadavky k projednání
1. Instalace radarů na měření rychlosti na katastru v Týnečku – bude vznesen
dotaz na srpnové poradě předsedů KMČ.
2. KMČ bude požadovat instalaci 1 ks odpadkového kovového koše
v prostorách autobusové zastávky, aby bylo možné zde odhazovat nedopalky
cigaret – požádáno, trvá. TSMO sdělilo, že instalaci provede, termín není znám.
3. KMČ obdržela informaci o špatném stavu pantů na dveřích kapličky.
Majetkoprávní odbor zadal kompletní opravu pantů včetně nátěru dveří, bude
provedeno do konce listopadu. Oprava je hrazena z programu „estetizace“.
4. Proběhla schůzka s TSMO ohledně sečení zeleně, byla přislíbena náprava
ohledně nesečených ploch a neúdržby stromů. Na konci srpna bude jednání na
oddělení zeleně MMOL o koncepčním řešení zeleně na území městské části
Týneček. Upozorňujeme občany, že své podněty ohledně stavu zeleně lze
zasílat na email či telefonicky přímo na dispečink TSMO.
5. KMČ obdržela podnět občanů z ulice Šternberská, kteří požadují prověřit
možnost zamezit projíždění kamionové dopravy přes Týneček ulicí Šternberská.

Dopravní zátěž je zde neúměrně zvýšená, dochází ke znečišťování ovzduší a
vzhledem k nemožnosti bezpečně přejít ke svým domovům ( není zde chodník)
požadují alespoň omezení nákladní dopravy – podnět bude předán na odbor
strategie a řízení - trvá.
6. Autoservis na Blodkově náměstí – podnět k prověření na stavební úřad, zda
probíhající rekonstrukce je řádně povolena. Navíc se zde objevily nezakryté a
nezajištěné výkopy směrem k dětskému hřišti, které ohrožují bezpečnost dětí –
prověřeno MPO - závady ohledně nebezpečných výkopů byly odstraněny,
ostatní trvá.
7. Zídku u školky směrem k veřejnému sportovišti a dětskému hřišti je nutné
opravit – oprava je dle sdělení ředitele školy Mgr. Tesaříka navržena do plánu
oprav odboru školství.
8. MPO prověřila dlouhodobě zaparkované červené auto na ulici Šternberská –
chodník k benzinové pumpě – splněno, s majitelem bude vedeno správní řízení o
odstranění vozidla.
9. Na ulici Bohuslava Martinů 11 došlo v době přívalového deště k zatečení
vody do vjezdu domu a vytvořila se velká laguna. P.Buček požaduje vyčištění
poškozeného kanálu, objednáno, nejpozději v měsíci září bude provedeno.
10. Stížnosti občanů Týnečka na nesečení volných hrobových míst na hřbitově
ve Chválkovicích, žádost o nápravu.
11. Podnět na KMČ Chválkovice – je třeba zajistit údržbu chodníku v části
z Chválkovic k benzinové pumpě do Týnečka, pozemky jsou v katastru
Chválkovic.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 19.45 hodin.

Příští jednání komise se uskuteční 5.9.2019 v 18:00 hod.
Nejbližší akce se uskuteční 31.8.2019 – Ukončení léta
Email: kmc27@olomouc.eu

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová

