KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Zápis č. 3/2019
z jednání dne 5. března 2020
I. Prezence
Přítomni:V. Kauerová, K. Absolonová, J. Hepnárek, R. Zapletal, M. Letochová,
R. Kubíček, R. Hlobilová
Nepřítomen: P. Sova – neomluven, F. Malina– omluven,
Hosté: MPO, p. Koutný, p.Pecina, pí Černá
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
II. Zahájení
KMČ se sešla v 16.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 6 členů, 1 člen
nepřítomen – neomluven, 1 člen nepřítomen - omluven. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
III. Otevřené body z minulého jednání
1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská. Za KMČ provádí dozor Ing.
Malina. Zahájení prací je stanoveno na 16.3.2020. KMČ obdržela oznámení
Krajského úřadu o uzavírkách komunikací z důvodu pokračování prací,
vyvěšeno na vývěsce u zastávky MHD a na webových stránkách KMČ.
2. Informace k organizaci MHD po celou dobu stavby přechodu jsou uveřejněny
na obou vývěskách KMČ a webových stránkách KMČ.
IV. Nové body
1. Dne 4.4.2020 proběhne celostátní akce „Ukliďme Česko“. V letošním roce se
KMČ rozhodla akce nezúčastnit vzhledem k malé účasti občanů v loňském roce.
KMČ žádá občany, aby ve svém nejbližším okolí svých domů udržovali
pořádek.
2. Sběr železného šrotu v Týnečku bude organizován na podzim členy TJ
SOKOL.

3. KMČ jednomyslně schválila návrh rozsahu oprav chodníků pro rok 2020,
vybrán byl úsek “lokalita Blodkovo nám. od č.14 po 14A komplet“, vybraný
úsek vyčerpá celou finanční částku přidělenou pro rok 2020.
4. KMČ jednomyslně schválila do programu tzv. estetizace. následující akce:
výměna veřejného osvětlení na ulici Ševčíkova, příprava dokumentace pro
opravu přístupové cesty k dětskému hřišti, koupě 3 ks dětských setů (lavičky,
stolečky) a doplnění herních prvků na dětském hřišti. Výše příspěvku je
300.000,-- Kč.
5. Požadavek MMOL, majetkoprávního odboru na vyjádření KMČ ve věci
pronájmu či možnosti odkoupení pozemku zahrady parc.č. 224 v k. ú. Týneček.
KMČ jednomyslně odsouhlasila variantu prodeje, vzhledem k tomu, že pozemek
je nyní již vlastníkem nemovitosti dlouhodobě užíván jako zahrada a jeho
umístění prakticky neumožňuje jiné využití.
V. Různé, diskuze
a) KMČ obdržela z MMOL Dohodu o užívání veřejné zeleně na pozemku
parc.č. 386/1 v k.ú. Týneček – zábor plochy v souvislosti s prováděním
novostavby objektu Šternberská 35. V této věci se dostavil na jednání KMČ
stavebník p.Koutný.
KMČ upozorňuje občany, že je nutné vždy žádat o povolení příslušný
odbor MMOL při zamýšleném záboru veřejné plochy před vlastní realizací
záboru.
b) p. Pecina oznámil KMČ další informace o plánovaném průběhu výše uvedené
novostavby.
c) pí Černá oznámila členům KMČ rezignaci na svoji funkci ve sboru pro

občanské záležitosti MMOL. KMČ vzala sdělení na vědomí.
VI. Požadavky k projednání
1. Instalace radarů na měření rychlosti na katastru v Týnečku – represivní radar
na ulici Šternberská – trvá.
2. Požadavek na přemístění 1 ks odpadkového kovového koše v prostorách
autobusové zastávky – vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám trvá.
3. MMOL, stavební odbor provedl místní šetření na ulici B.Martinů před
objektem č.o.14. Návrh na úpravu byl zpracován, avšak ze strany stavebního
úřadu je požadováno jeho přepracování - trvá.

4. Dopravní značení „zóna 30“ na ulici Šternberská a Ševčíkova je již osazeno,
ale není dostatečně viditelné v době zelené vegetace, bude řešeno v jarních
měsících - trvá.
5. KMČ požaduje ořezání stromů a keřů na ulici Ševčíkova, které zasahují do
komunikace a opětovně ohrožují chodce.
6. KMČ upozorňuje na skutečnost, že upravená vodní plocha (příkopa) u
benzinové pumpy je již zcela zaplněna vodou, která přes nedávno opravený
propustek pod komunikací I/46 nikam dále neodtéká. KMČ žádá o prověření
stavu a sdělení, jak bude ve věci dále postupováno.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 18.00 hodin.

Příští jednání komise se uskuteční 2.4.2020 v 18.00 hod.
Nejbližší akce : 25.4.2020 Oslava velikonoc - senioři

Email: kmc27@olomouc.eu

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová

