KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Zápis č. 2/2019
z jednání dne 6. února 2020
I. Prezence
Přítomni: V. Kauerová, K. Absolonová, J. Hepnárek, F. Malina, R. Zapletal, M.
Letochová,
Nepřítomen: P. Sova – neomluven, R. Kubíček – omluven, R. Hlobilováomluvena
Hosté: MPO
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
II. Zahájení
KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 6 členů, 1 člen
nepřítomen – neomluven 2 členové nepřítomni - omluveni. Komise byla
usnášení schopná po celou dobu jednání. Komise zvolila pro rok 2020
ověřovatele zápisu – Bc. K. Absolonová.
III. Otevřené body z minulého jednání
1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská, práce 2. etapy budou zahájeny. Za
KMČ provádí dozor Ing. Malina. Zahájení prací je stanoveno na 16.3.2020.
2. Členové KMČ požádají písemně náměstkyní primátora E.Kolářovou o
předložení návrhu do RMO o ukončení členství p. P.Sovy v KMČ Týneček,
který svoji rezignaci zaslal předsedkyni KMČ emailem, a to bez náhrady.
IV. Nové body
1. Členům KMČ pí Letochové, Ing. Zapletalovi a Ing. Malinovi předala
předsedkyně v souladu s novým statutem KMČ plné moci opravňující je
k jednání s odbory MMOL.
2. KMČ obdržela nové informace k rušení tzv. sběrových sobot pro občany.
KMČ po diskuzi na lednovém jednání sdělila MMOL, že s tímto
rozhodnutím nesouhlasí.

Nyní byly předloženy KMČ nové varianty řešení a KMČ se jednomyslně
shodla, že preferuje účast městské části Týneček v pilotním projektu
mobilního sběru pro rok 2020, který spočívá v tom, že v určený den a dobu
by občané velkoobjemový odpad mohli umístit před svůj dům a TSMO
a.s., by zajistily jeho odvoz. Svoz se netýká elektroodpadu a nebezpečného
odpadu.
3. KMČ jednomyslně schválila návrh rozsahu oprav chodníků pro rok 2020,
který bude předán na MMOL k nacenění. (Výše možnosti čerpání je pro KMČ
300.000,-- Kč).
4. KMČ projednala návrh provozních investic pro rok 2020, který bude předán
na MMOL. Jedná se především o finanční spoluúčast na společenských akcích
pořádaných ve spolupráci s TJ Sokol a Klubem seniorů a dále se zajištěním
nákupu služeb pro potřeby KMČ ( celkový rozpočet činí na KMČ 150.000,-Kč).
5. Členové KMČ byly předsedkyní vyzváni k zaslání návrhů na realizaci akcí
z programu tzv. estetizace do termínu 16.2.2020. Soupis bude odeslán na
MMOL. Výše příspěvku je 300.000,-- Kč.
6. Oznámení o kácení suchého smrku v parčíku na ulici B.Martinů do 31.3.2020.
7. Vyvěšeno oznámení Českého statistického úřadu o šetření životních
podmínek ve vybraných domácnostech.
V. Různé, diskuze
a) Kontaktní osoba pro cvičení nejmenších dětí je pí Renata Hlobilová, email:
rhlobilova@seznam.cz ( termín 1x za 14 dní ve čtvrtek, tělocvična Sokola)
b) Sdělení TSMO: Od 1.11.2019 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. Informace o svozu bio odpadu jsou ve vývěskách KMČ.
VI. Požadavky k projednání
1. Instalace radarů na měření rychlosti na katastru v Týnečku – represivní radar
na ulici Šternberská je nutné řešit s Policií ČR, netýká se MPO, nyní je zde
instalován informativní radar pouze pro měření rychlosti bez možnosti udělení
pokuty. Bude požádáno o prověření změny radaru.

2. KMČ požadovala instalaci 1 ks odpadkového kovového koše v prostorách
autobusové zastávky, umístění je provedeno na jiné místo než KMČ požadovala,
bude řešeno s TSMO, které požádalo o přesné určení nového místa – vzhledem
k nevhodným klimatickým podmínkám trvá.
3. KMČ obdržela podnět občanů z ulice Šternberská, kteří požadují prověřit
možnost zamezit projíždění kamionové dopravy přes Týneček ulicí Šternberská.
podnět předán na odbor strategie a řízení – KMČ bylo ústně sděleno, že taková
možnost zde není.
4. 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. Návrh byl
zpracován, avšak ze strany stavebního úřadu je požadováno jeho přepracování trvá.
5. 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 – je zahájeno, MPO
byla požádána vzhledem k probíhající stavbě k urgenci správního řízení.
6. Dopravní značení „zóna 30“ na ulici Šternberská a Ševčíkova je již osazeno,
avšak není dostatečně viditelné, bude řešeno v jarních měsících - trvá.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 19.45 hodin.

Příští jednání komise se uskuteční 5.3.2020
pozor změna - již v 16:00 hod.

Email: kmc27@olomouc.eu

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová

