KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Zápis č. 10/2019
z jednání dne 2.října 2019
I. Prezence
Přítomni: V. Kauerová, K. Absolonová, J. Hepnárek, F. Malina, R. Kubíček, R.
Hlobilová, M. Letochová,
Nepřítomen: P. Sova – neomluven, R. Zapletal - omluven
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 7 členů, 2
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, práce zahájeny – trvá.
IV. Nové body
1. Klub seniorů – slavnostní ustavující schůze dne 22.10.2019 ve 14:30 hod. na
radnici v zasedací místnosti primátora.
2. KMČ projednala plán akcí v městské části na příští rok – návrh byl
jednomyslně odsouhlasen, požadavky na výjimky z OZV rušení nočního klidu
byly zaslány Mgr. Horňákové, stejně vyjádření k OZV o volném pobíhání psů a
provozu restauračních zahrádek.
3. Dne 10.10.2019 proběhne další jednání pracovní skupiny ve věci „Východní
tangenta“, kde budou sděleny aktuální informace především k přemostění
svatokopecké aleje. Zástupce KMČ Týneček se zúčastní jednání.

4. Dotaz MMOL, majetkoprávního odboru, k prodeji či pachtu pozemku č.251/7
v k.ú. Olomouc - Týneček. KMČ věc projednala a doporučuje pacht pozemku
vzhledem k vedení sítí pod daným pozemkem.
V. Různé, diskuze
a) TJ Sokol ve spolupráci s KMČ zahájí zájmový kroužek pro malé děti s rodiči
a tvořivé dílničky. Je plánována informační schůzka zájemců – pozvánka bude
vyvěšena na vývěskách a webových stránkách KMČ - trvá.
b) Sdělení TSMO – svoz odpadů na měsíc říjen, vyvěšeno. Od 1.11. se zahajuje
dle zákona výkon zimní údržby komunikací. Nepřetržité spojení s dispečinkem
pro občany je na tel.čísle 585 700 040 nebo 605 201 686. Více informací
webových stránkách www.tsmo.cz.
c) KMČ obdržela upozornění na chystanou změnu jízdních řádů autobusové
dopravy (změna odjezdu tří dopoledních spojů). Nové upravené jízdní řády
budou vyvěšeny na vývěsce a webových stránkách KMČ
VI. Požadavky k projednání
1. Instalace radarů na měření rychlosti na katastru Týnečka – bude vznesen
dotaz na zářijové poradě předsedů KMČ, požadavek na součinnost Policie ČR
zvláště v nočních hodinách na ulici Šternberská.
2. KMČ požadovala instalaci 1 ks odpadkového kovového koše v prostorách
autobusové zastávky, aby bylo možné zde odhazovat nedopalky cigaret,
splněno, ovšem umístění je provedeno na jiné místo než KMČ požadovala,
bude řešeno s TSMO - trvá.
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“ - trvá.
4. 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 předán na odbor strategie
a řízení – zatím nebyla sdělena odpověď, trvá.
5. MMOL, stavební odbor provedl místní šetření na ulici B.Martinů před
objektem č.o.14. Bylo dohodnuto, že bude předložen nový návrh úpravy sjezdu
tak, aby byl umožněn bezpečný plynulý průchod občanů po chodníku.

6. MPO prověřila dlouhodobě zaparkované červené auto na ulici Šternberská –
chodník k benzinové pumpě. Auto je postupně demolováno, opětovné
upozornění na MPO, bude prověřen stav správního řízení.
7. Podnět občanů – je požadováno osazení lavičky na autobusové zastávce pod
přístřeškem. Vlastníkem pozemku je DPMO, který byl požádán o vyjádření ve
věci, následně bude řešeno.
8. Podnět na KMČ Chválkovice – je třeba zajistit údržbu chodníku v části
z Chválkovic k benzinové pumpě do Týnečka, pozemky jsou v katastru
Chválkovic – trvá.

VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 19:15 hodin.

Příští jednání komise se uskuteční 7.11.2019 v 18:00 hod.
Nejbližší akce se uskuteční 2.11.2019 – Lampionový průvod
Email: kmc27@olomouc.eu
KMČ žádá dobrovolníky, aby kontaktovali Ing. R. Zapletala, předsedu TJ
SOKOL a pomohli s údržbou hřiště i při přípravě akcí pro děti.

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová

