KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Zápis č. 10/2020
z jednání dne 1. října 2020
I. Prezence
Přítomni:V. Kauerová, K. Absolonová, R. Hlobilová, F. Malina, J. Hepnárek,
M. Letochová, R. Zapletal, R. Kubíček.
Nepřítomen: P. Sova – neomluven,
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 8 členů, 1 člen
nepřítomen – neomluven. Komise byla usnášení schopná po celou dobu jednání.
III. Otevřené body z minulého jednání
1. Doporučujeme občanům, aby sledovali uzavírky na komunikacích, které mají
dopad do autobusové i osobní automobilové dopravy. Nákup jízdenky ve
vozidlech DPMO není z důvodu nemoci Covid 19 opět cestujícím umožněn.
IV. Nové body
1. Na webových stránkách MMOL www.olomouc.eu jsou občanům
k dispozici veškeré informace k problematice COVID.
2. Sběrová sobota v Týnečku bude dne 24.10.2020 na stanovišti u rybníka
v době od 8 – 11. hod.
3. Sběr železného šrotu v Týnečku bude organizován dne 17.10.2020 od 9.00
hod. členy TJ SOKOL.
4. Program tzv. estetizace 2020 - Finanční prostředky budou vloženy na
nákupu vybavení dětského hřiště - objednávka předána na MMOL.
5. Sdělení TSMO o provádění svozu odpadu v měsíci říjnu – vyvěšeno na
vývěsce KMČ. Od 1.11.2020 je zahájen výkon zimní údržby na

komunikacích, spojení s dispečinkem pro občany je nepřetržitě na tel. čísle
585 700 040 nebo 605 201 686. Nahlášení poruch veřejného osvětlení, závady
na místních komunikacích apod. je možné i prostřednictvím formuláře na
hlášení závad na www.tsmo.cz.
6. Černé skládky – požadavek odboru městské zeleně a odpadového
hospodářství v případě hlášení černé skládky na území městské části (Ing.
P.Jasinský, tel. 588 488 332, email: petr.jasinsky@olomouc.eu) je třeba předat
podrobný popis místa, kde se skládka nachází, popř. zákres do mapy či
fotodokumentaci z důvodu identifikace přesného místa černé skládky.
7. KMČ se vyjádřila k dotazu nám. Mgr. Pelikána ohledně používání sdílených
kol a elektrokoloběžek – v městské části Týneček tyto služby nejsou využívány
a ani zde KMČ nepožaduje umístění stojanů pro tato kola.
8. Na webových stránkách města www.olomouc.eu je k dispozici materiál ze
čtyř veřejných projednání tématiky o parkovací politice města. Je zde pro
zájemce uveřejněn i webový dotazník k vyplnění pro potřeby zpracovatele
studie.
V. Různé, diskuze
a) Oddělení městské zeleně bylo upozorněno na 2 ks suchých stromů (břízy)

v parku – bude provedeno odstranění v období vegetačního klidu.
b) Na základě dopisu náměstkyně primátora E.Kolářové z programu estetizace
na rok 2021 lze požadovat nákup a opravy inventáře, který slouží veřejnosti
(lavičky, dětské hřiště, koše, informační tabule, venkovní hřiště pro dospělé) a
dále k úpravám zeleně, chodníků a prostranství, k výsadbě stromů, keřů a květin,
k odstranění skládek, náletů, přístřešků, popř. pořízení uměleckých děl do
veřejného prostoru ( sochy).
c) V rámci přípravy možnosti čerpání peněžního příspěvku z tzv. programu
estetizace KMČ zvažuje financování části výsadby nových stromů místo
stávajících hrušní v ulici Chaloupky, opravu Boží muky a jejího okolí směrem
na Hlušovice, zhotovení vývěsky na kapličku, opravu hrobu donátora kapličky
B. Stejskala na hřbitově ve Chválkovicích, opravu cvičné zdi na tenis na
dětském hřišti, opravu přístřešku na budově SOKOLA na hřišti, nový chodník
v části ulice Šternberská - úsek směrem k benzinové pumpě.
VI. Požadavky k projednání
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1. 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.
2. KMČ zjistila, že sedátka laviček na území městské části jsou ve špatném
stavu, je požadována jejich výměna – nahlášeno.
VII. Ukončení - Předsedkyně ukončila jednání v 18:45 hodin.

Příští jednání veřejné komise se uskuteční 5.11.2020 v 18.00 hod.
Upozorňujeme občany, že na listopadovém jednání lze podat
návrhy do programu estetizace (akce Měníme Olomouc do krásy).
Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme občany, aby
v případě účasti na jednání byla dodržována vyhlášená hygienická
opatření (rouška, rozestup – vstup do knihovny po jedné osobě,
použití připavené dezinfekce).
Pokud máte náměty do programu estetizace není nutné se jednání
zúčastnit osobně, podněty lze zaslat i následujícími způsoby:


na email KMČ: kmc27@olomouc.eu

 zatelefonovat na telefonní číslo předsedkyně KMČ:
724 334 074,

 v písemné podobě vhodit do poštovní schránky
předsedkyně KMČ Mgr. Kauerové na adrese Šternberká
č.o. 39
do 10.listopadu.
Vaše náměty budou zaznamenány, vyhodnoceny a předány na
MMOL.
Email: kmc27@olomouc.eu
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Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová
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