KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání 2.srpna č.8/2021
I. Prezence
Účast: V. Kauerová, K. Absolonová, R. Hlobilová, F. Malina, J. Hepnárek, R.
Zapletal, M. Letochová, P. Sova – se neúčastnil, MPO. Omluven: R. Kubíček.
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

II. Body z minulých jednání, které zůstávají v platnosti
1. KMČ podá podnět na TSMO,a.s. na nesečení plochy autobusové točny, která
je zarostlá vysokým plevelem.
2. Bude požadována oprava dřevěné části lavičky v prostoru autobusové
zastávky vedle vitríny KMČ – splněno.
3. Oprava chodníků a výtluků na území městské části Týneček probíhá, zatím
není ukončena.
III. Nové body k projednání
1. Komise navrhla přípravu materiálu (studie, PD) na téma „Opatření k zajištění
bezpečnosti na ulici Šternberská a B. Martinů.“ KMČ požaduje přítomnost
příslušného odboru dopravy MMOL přímo na jednání KMČ, kde budou
připomínky přímo projednány po seznámení se skutečným stavem na místě
samém. KMČ navrhuje termín jednání v měsíci září nebo říjnu při svém
pravidelném jednání.
2. Připravit návrhy na čerpání provozního rozpočtu na rok 2021 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.
Večer bude zábavný program pro dospělé, zajistí TJ SOKOL. Pozvánky budou
vyvěšeny, nebudou distribuovány oproti jiným rokům přímo do domácností.
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 – byla provedena oprava, chybí pouze
dokončení omítek. Ve všech záležitostech ohledně dětského hřiště se mohou
občané obracet na předsedu TJ SOKOL Ing. Romana Zapletala.
5. KMČ zjistí podmínky u TSMO, a.s. o možnosti zajištění pravidelného sečení
chodníku směrem k benzinové pumpě – nyní posečeno, jednáno o možnosti
trvalé smlouvy s TSMO a.s. o pravidelné údržbě na části chodníku, která je na
k.ú.Týneček, bude hrazeno z rozpočtu KMČ - trvá.
6. KMČ obdržela emailový dotaz od MMOL majetkoprávního k vyjádření
k návrhu na prodej pozemku č. 359/2 zahrada o výměře 88m2 novému vlastníku
objektu v ulici V Chaloupkách č.p.1. KMČ již dříve souhlasila s pachtem, nyní
s návrhem na prodej novému vlastníkovi přítomní členové KMČ vyslovili
souhlas, jedná se o plochu, která navazuje bezprostředně na zahradu
předmětného domu.
7. Upozorňujeme občany na volně pobíhajícího psa, především v lokalitě Malá
Šternberská a v prostoru probíhající nové výstavby. Věc byla předána k řešení
MPO.
8. KMČ projednala emailový návrh p. Jordána na instalaci desky k vyvěšování
úmrtního oznámení v zeleni u kapličky. KMČ s již s provedenou a neschválenou
instalací nesouhlasí, na kapličku bude objednána s vědomím vlastníka prosklená
vitrína.
Další jednání KMČ bude probíhat 2. 9.2021 v 18.00 hod. v MŠ
Příští akce: Dětský den a rozloučení s prázdninami 28.8.2021
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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