KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Zápis č. 9/2020
z jednání dne 6. září 2020
I. Prezence
Přítomni:V. Kauerová, K. Absolonová, R. Hlobilová, F. Malina, J. Hepnárek,
M. Letochová
Nepřítomen: P. Sova – neomluven, R. Zapletal, R. Kubíček - omluveni,
Hosté: MPO – str. Linhart
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 - omluveni. Komise byla usnášení schopná
po celou dobu jednání.
III. Otevřené body z minulého jednání
1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská. Stavba byla ukončena a přechod
byl předán do užívání. Odbor investic MMOL byl upozorněn emailem na
špatné spádování asfaltu, kdy voda po dešti neodtéká do vpusti a zůstává u
obrubníku. KMČ rovněž sdělila výhrady k umístění dopravních značek,
některé značení i chybí.
2. Doporučujeme občanům, aby sledovali uzavírky na komunikacích, které mají
dopad do autobusové i osobní automobilové dopravy. Od 1.9. platí opět jízdní
řády včetně tzv.školních spojů.
IV. Nové body
1. Na webových stránkách MMOL www.olomouc.eu jsou občanům
k dispozici veškeré informace k problematice COVID.
2. Sběrové soboty na svém zasedání 13.7.2020 RMO rozhodla o konání
podzimních sběrových sobot. Sběrová sobota v Týnečku bude dne 24.10.2020

na stanovišti u rybníka v době od 8:00 – 11:00 hod. Podrobnosti budou dále
zveřejněny.
3. Sběr železného šrotu v Týnečku bude organizován na podzim členy TJ
SOKOL.
4. 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.
5. Sdělení TSMO o provádění svozu odpadu v měsíci září– vyvěšeno na vývěsce
KMČ. Dne 28.9. ( státní svátek) nebudou sběrové dvory v provozu.
6. Za KMČ Týneček bude nahlášena pro rok 2021 pouze letní akce pro dospělé
jako výjimka z vyhlášky o dodržování nočního klidu.
V. Různé, diskuze
a) Oddělení městské zeleně bylo nahlášeno ukončení stavebních prací na novém

přechodu a bylo požádáno o provedení údržbových prací na zeleni v prostoru
autobusové točny – provedeno. Rovněž bylo upozorněno na 2 ks suchých
stromů (břízy) v parku – bude provedeno odstranění v období vegetačního klidu.
b) KMČ se zabývala podnětem klubu seniorů přispívat na významná životní
výročí jubilantů. KMČ na základě zjištěných informací od jiných KMČ od
záměru upustila. Nadále bude poskytovat 2x ročně jednorázový příspěvek na
akce Velikonoce a Vánoce pořádané v rámci klubu seniorů.
c) V rámci přípravy možnosti čerpání peněžního příspěvku z tzv. programu
estetizace KMČ zvažuje návrh zadání zpracování variantní studie na téma
Bezpečnost chodců na ulici Šternberská a studie na téma Doprava a parkování
v městské části Týneček. Dále bude zvažováno financování části výsadby
nových stromů místo stávajících hrušní v ulici Chaloupky.
d) KMČ provedla vyhodnocení dětského dne na hřišti. Z rozpočtu KMČ byla
pořádající agentuře zaplacena částka 6.000,- Kč za program pro děti, částka
9.500,- Kč byla vynaložena na nákup cen do tomboly a na dárkové balíčky pro
přihlášené děti.
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VI. Požadavky k projednání
1. Sjezd na ulici B. Martinů před objektem č.o. 14 byl upraven pro lepší průchod
chodců. KMČ děkuje vlastníkům za vstřícné jednání vůči spoluobčanům.
2. 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 – nahlášeno, trvá.
3. KMČ požaduje ořezání stromů a keřů na ulici Ševčíkova u trvale
neobydleného objektu včetně ořezu stromů na ulici Šternberská, které zasahují
do hlavní silnice – nahlášeno, trvá.
4. KMČ zjistila, že sedátka laviček na území městské části jsou ve špatném
stavu, je požadována jejich výměna.
VII. Ukončení - Předsedkyně ukončila jednání v 18:45 hodin.

Příští jednání komise se uskuteční 1.10.2020 v 18.00 hod.
Email: kmc27@olomouc.eu
Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová
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