KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání 3.června č.6/2021
I. Prezence
Účast: V. Kauerová, K. Absolonová, R. Hlobilová, F. Malina, J. Hepnárek, M.
Letochová, R. Zapletal, R. Kubíček, P. Sova – se neúčastnil, MPO. Prezenční
listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

II. Body z minulých jednání, které zůstávají v platnosti
1. Stížnosti občanů na provedení seče a úklid posečené trávy v Týnečku, bude
řešeno s TSMO,a.s.
2. Bude požadována oprava dřevěné části lavičky v prostoru autobusové
zastávky vedle vitríny KMČ.
III. Nové body k projednání
1. Připravit návrh akce, které nelze zařadit do programu “estetizace“, ale z
hlediska členů KMČ by měly být doporučeny k přípravě a následné
realizaci. Termín odevzdání květen 2021. Komise se během jednání v březnu
shodla, že navrhne přípravu materiálu (studie, PD) na téma „Opatření k zajištění
bezpečnosti na ulici Šternberská a B. Martinů.“ Cílem má být navržení
takových opatření, včetně snížení rychlosti, aby došlo k posílení bezpečnosti
chodců. KMČ svůj původní návrh rozšířila o ulici B. Martinů, kde vlivem
výstavby RD v Hlušovicích dochází k nárůstu dopravy - splněno
2. Připravit návrhy na čerpání provozního rozpočtu na rok 2021 (akce pro
děti, letní akce pro občany, příspěvek na činnost klubu seniorů) – na
dnešním jednání bylo dohodnuto, že v sobotu 28.8.2021 se uskuteční dětský den
a rozloučení s prázdninami na dětském hřišti. Program pro děti zajistí
profesionální agentura, občerstvení bude zajištěno.
Prosíme případné sponzory, kteří by přispěli do tomboly pro děti, aby
kontaktovali předsedkyni KMČ Mgr. Kauerovou nebo předsedu TJ Ing.
Zapletala. KMČ děkuje za podporu akce.

3. KMČ požádá o osazení prvních 2 odpadkových košů na místě nově
vznikající zástavby u vstupů na hotové komunikace směrem na Hlušovice- trvá.
4. Cvičná tenisová zeď na hřišti – v současné době je ve špatném stavu, bylo
provedeno prozatimní opatření k zamezení vstupu do její blízkosti neboť padá
omítka a pravděpodobně došlo i k narušení statiky v horní části zdi. TJ SOKOL,
která je vlastníkem, zajistí opravu do konání dětského dne. Do poloviny června
bude provedeno i posečení travnatých ploch na hřišti. Ve všech záležitostech
ohledně dětského hřiště se mohou občané obracet na předsedu TJ SOKOL Ing.
Romana Zapletala.
5. Pomník padlých u MŠ Týneček – požadavek na MMOL, oddělení
městské zeleně, na úpravu zeleně (ořezání keřů včetně posečení travných
ploch). Předsedkyně KMČ požádala p.Hepnárka, předsedu klubu seniorů, aby
členové klubu převzali celoroční péči o toto pietní místo. Na dnešním jednání
tlumočil předseda klubu seniorů jejich názor, že péči o pomník nebudou
vykonávat. Údržbu pomníku převezme členka KMČ pí Renata Hlobilová.
6. KMČ zjistí podmínky u TSMO, a.s. o možnosti zajištění pravidelného sečení
chodníku směrem k benzinové pumpě.
7. Upozorňujeme majitele psů, že jsou povinni učinit veškerá opatření proti
úniku zvířat dle §13 odst.1) zákona č. 296/1992 Sb., aby nedošlo k napadení
občanů od volně pobíhajících psů a k případnému ublížení na zdraví.
8. Upozorňujeme opětovně občany, že dle sdělení Policie ČR došlo
k vykradení 2 rodinných domů v Týnečku. Žádáme občany, aby si řádně
zabezpečili své domy. V případě potřeby se mohou občané obrátit na
služebnu Policie ČR, Smetanova 14, tel.č. 974 769 651.
Další jednání KMČ bude probírat 1.7. v 18.00 hod. v MŠ
V případě, že občané mají požadavky k projednání na KMČ, lze tyto zaslat na
níže uvedený email.
Email: kmc27@olomouc.eu

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová
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