KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Zápis č. 7/2020
z jednání dne 2. července 2020
I. Prezence
Přítomni:V. Kauerová, K. Absolonová, R. Zapletal, M. Letochová, R.
Hlobilová, F. Malina, J. Hepnárek
Nepřítomen: P. Sova – neomluven, R. Kubíček - omluven
Hosté: MPO - proběhlo jednání s předsedkyní KMČ dne 1.7., představen nový
strážník M.Linhart
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
II. Zahájení
KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 7 členů, 1 člen
nepřítomen – neomluven, 1 člen - 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. Práce probíhají v souladu s upraveným harmonogramem, předpokládá
se termín ukončení 21.7.2020. KMČ obdržela další oznámení Krajského úřadu a
MMOL o uzavírkách komunikací z důvodu pokračování prací, vyvěšeno na
vývěsce u zastávky MHD a na webových stránkách KMČ.
Další plánované uzavírky na území města:
- od 7.7. – 11.8. uzavření silnice II/448, ulice U Podjezdu pro veškerou
osobní dopravu z důvodu elektrifikace trati, pro MHD bude náhradní
panelová komunikace
- od 13.7. -21.8. uzavření tř. Svobody ve směru od Tržnice v místě
tramvajové zastávky na nám.Hrdinů, kromě autobusů MHD. Směrem
k Tržnici bude provoz bez omezení.
- Od 13.7. -19.7. úplné uzavření ul Schweitzerova v úseku Polská –
Ibsenova mimo MHD. Doporučujeme občanům, aby změny uzavírek

na komunikacích, které mají dopad do autobusové i osobní
automobilové dopravy, sledovali.
2. Upozorňujeme občany, že MHD od 1.7.2020 zahájila provoz dle
prázdninových jízdních řádů, bližší informace na webových stránkách
Dopravního podniku Olomouc.
3. Akce pro seniory – Otevření klubu seniorů - se konala 30.6.2020
v prostorách dětského hřiště. KMČ obdrží fakturu za hudbu Dolanka, kterou
bude hradit ze svého provozního rozpočtu, ostatní náklady akce spadají pod
MMOL, sociální odbor.
4. ZMO na svém zasedání dne 29.6. přijalo nové veřejné vyhlášky (vyhláška o
čistotě ulic a veřejného prostranství, ochraně veřejné zeleně a zařízení, vyhláška
stanovující pravidla pro volný pohyb psů na veřejných prostranstvích, vyhláška
o zákazu užívání pyrotechniky v katastru Sv. Kopeček, Požární řád statutárního
města Olomouce, doplnění vyhlášky o nočním klidu, vyhláška o zákazu
bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích). Aktuální znění
všech vyhlášek je umístěno na úřední desce MMOL.
IV. Nové body
1. Sběrové soboty – pořádání bude předmětem jednání nejbližší RMO. Pokud
sběrová podzimní sobota nebude financována z rozpočtu města, KMČ zajistí ze
svého provozního rozpočtu kontejnery na objemný odpad a bioodpad,
pravděpodobný termín 7.11. Bližší podrobnosti budou zveřejněny.
2. Sběr železného šrotu v Týnečku bude organizován na podzim členy TJ
SOKOL.
3. Program tzv. estetizace - snížení částky programu pro jednotlivé KMČ
na 150.000,--Kč. Finanční prostředky budou vloženy na nákupu vybavení
dětského hřiště ( dětské stolečky a lavičky, prolézačka“pavouk“) – objednávku
na MMOL zajistí člen KMČ p. Kubíček v součinnosti s p.Zapletalem, předsedou
Sokola.
4. Sdělení TSMO o provádění svozu odpadu v měsíci červenci – vyvěšeno na
vývěsce KMČ.
5. V období červen obdržela KMČ rozhodnutí Magistrátu města Olomouce a
Krajského úřadu k následujícím akcím:
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- Rozhodnutí MMOL, odboru stavebního, oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací:
- o zvláštním užívání místní komunikace ul.B. Martinů, parc. 256/1 v rámci
akce Týneček – přechod pro pěší od 22.6. – 21.7.2020, proběhne úprava
vozovky
- o zvláštním užívání místní komunikace Šternberská par.č. 256/1 v rámci akce
Týneček – přechod pro pěší od 22.6. – 21.7.2020, zábor pro manipulační prostor
30m x 8m ( 240m2)
- o úplné uzavírce silnice č. III/44311 v místě mostu Hlušovice od 1.7. –
14.8.2020, elektrifikace železniční trati, objížďka po komunikaci Týneček.
V. Různé, diskuze
a) Pro potřeby klubu seniorů KMČ uvolnila zdarma celou vývěsku umístěnou u

budovy MŠ pro potřeby klubu seniorů, předsedkyně KMČ předala klíče p.
J.Hepnárkovi.
b) KMČ obdržela požadavek MMOL, oboru majetkoprávního: jedná se o
pacht pozemku v ulici Chaloupky, parc.č. 359/2, kterou žadatelka bude užívat
jako zahradu. KMČ s požadavkem jednomyslně vyslovila souhlas a své
stanovisko předá MMOL písemně.
c) Dotaz MMOL na požadavek sdělení stavu zastávky a přístřešku pro MHD.
V městské části Týneček se nachází pouze jedna zastávka MHD netypického
vzhledu (nemá charakter „ typizovaného přístřešku“ jako v centru města, jedná
se o stavbu se zázemím pro řidiče včetně prostoru pro čekající cestující,
koncová zastávka DPMO Olomouc, zóna 71). Zastávka je dobrém technickém
stavu, KMČ požádala DPMO o opravu střechy, kde zatékalo. Oprava byla
provedena.
d) Na ulici Šternberská došlo k nehodě – občan Týnečka přehlédl zakrytí
obecní studny, která se nachází na pozemku v majetku státního pozemkového
úřadu, a když na poklop stoupl, propadl se do ní. Byl vyproštěn přivolanými
hasiči. Občan neutrpěl vážná zranění. Věc je nyní šetřena Policií ČR, které
předsedkyně KMČ poskytla plnou součinnost. KMČ v loňském roce 2x
upozornila písemně na stav studny, ale vzhledem k tomu, že KMČ nedisponuje
žádnými výkonnými pravomocemi a nemůže samostatně jednat s vlastníkem o
nápravě, KMČ jednala v této věci plně v souladu se svými pravomocemi.
V souvislosti s výše uvedenou nehodou upozorňujeme občany, že KMČ je
dle svého platného „Statutu KMČ a Jednacího rádu KMČ“ (článek 1)
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pouze
P O R A D N Í M a I N I C I A T I V N Í M orgánem Rady města
Olomouce, NEMÁ žádné výkonné pravomoci a dle článku 2 může jen
předkládat své návrhy a stanoviska jako podklady pro jednání RMO a
ZMO. Jejím základním úkolem je tedy informovat RMO o problémech
v konkrétní městské části, což je prostřednictvím zápisu z jednání.
Pokud občané chtějí upozornit na jakýkoliv problém, lze využít emailovou
adresu uvedenou na konci každého zápisu či se osobně dostavit na jednání
KMČ, které se koná pravidelně každý první čtvrtek v měsíci v budově MŠ
od 18.hod.
VI. Požadavky k projednání
1. Instalace radarů na měření rychlosti na katastru v Týnečku – represivní radar
na ulici Šternberská. – dle zjištění člena KMČ p. Kubíčka je v řešení, KMČ dále
vypouští věc ze zápisu.
2. KMČ požaduje provedení opravy pravé vývěsky umístěné na autobusové
zastávce – bylo zjištěno, že do vnitřního prostoru při dešti zatéká.
3. MMOL, stavební odbor, provedl místní šetření na ulici B.Martinů před
objektem č.o.14. Návrh na úpravu byl zpracován, předsedkyně bude urgovat SÚ
zápis z jednání. Bylo navrhnuto kompromisní řešení, které umožní lepší průchod
přes stávající vyvýšený vjezd.
4. Dopravní značení „zóna 30“ na ulici Šternberská a Ševčíkova - značky
nejsou vidět, zarůstá je vegetace, MMOL bude požádáno předsedkyní KMČ o
nápravu oddělení městské zeleně - trvá.
5. KMČ požaduje ořezání stromů a keřů na ulici Ševčíkova u trvale
neobydleného objektu - trvá.
VII. Ukončení - Předsedkyně ukončila jednání v 19:15 hodin.

Příští jednání komise se uskuteční 6.8.2020 v 18.00 hod.
Nejbližší akce - odpoledne pro děti: Rozloučení s prázdninami
29.8.2020,
na kterou naváže Večerní akce pro dospělé občany Týnečka.
Email: kmc27@olomouc.eu
Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová
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