KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání 1.září č.9/2021
I. Prezence
Účast: V. Kauerová, K. Absolonová, F. Malina, J. Hepnárek, R. Zapletal, P.
Sova – se neúčastnil,R. Kubíček MPO. Omluveni: R. Hlobilová, M. Letochová,
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

II. Body z minulých jednání, které zůstávají v platnosti
1. KMČ podá podnět na TSMOa.s. na nesečení plochy autobusové točny, která
je zarostlá vysokým plevelem – splněno, již provedeno sečení.
2. Oprava chodníků a výtluků na území městské části Týneček probíhá, zatím
není ukončena.
3. Dne 18.9.2021 proběhne celostátní akce „Ukliďme Česko“, vyzýváme
občany, aby provedli úklid okolí svých domů.
III. Nové body k projednání
1. Komise navrhla přípravu materiálu (studie, PD) na téma „Opatření k zajištění
bezpečnosti na ulici Šternberská a B. Martinů.“ Bude prověřena možnost
měření rychlosti na úseku ulice Šternberská v obydlené části.
2. Připravit návrhy na čerpání provozního rozpočtu na rok 2021. V letošním
roce se plánuje ještě lampionový průvod (7.11.), mikulášská nadílka (4.12.) pro
děti a dle epidemiologické situace vánoční akce pro seniory.
3. KMČ požádala o osazení prvních 2 odpadkových košů na místě nově
vznikající zástavby u vstupů na hotové komunikace směrem na Hlušovice povolena instalace 1 koše.
4. Ve všech záležitostech ohledně dětského hřiště se mohou občané obracet na
předsedu TJ SOKOL Ing. Romana Zapletala.
5. Upozorňujeme občany na volně pobíhajícího psa, především v lokalitě Malá
Šternberská a v prostoru probíhající nové výstavby. Věc byla předána k řešení
MPO.

6. 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, prosklená vitrína je objednána, instalace proběhne na
přelomu září a října.
7. Ve dnech 28.9. a 28.10.2021 nebudou dle sdělení TSMO v provozu sběrné
dvory.
8. Byla provedena kontrola sečení a údržby zeleně na území městské části a byl
zaslán soupis na TSMO na úseky, kde je nutné provést sečení. Strom u chodníku
na ulici B.Martinů (dotaz OMZOCH) lze dle majitelky přilehlé nemovitosti
skácet, nejedná se o její výsadbu.
Dále je nutné provést údržbu živých plotů v celé městské části – prostor MHD
zastávky a u kapličky. V ploše točny je třeba provést ořez spodní části lípy, která
brání ve výhledu.
U tzv. rybníčka na ulici B. Martinů jsou v parčíku umístěny dopravní značky,
tyto jsou v současné době zarostlé – nutné provést ořez zeleně. Na levé části
plochy rybníčka u silnice směrem na Hlušovice není provedeno sečení pozemku.
Krajnice chodníku směrem k benzínové pumpě požaduje KMČ zařadit do
plochy sečení TSMO a provádět sečení jen v nezbytně nutném rozsahu z důvodu
zachování průchodu pro chodce. Navazující soukromý pozemek by měl
udržovat vlastník – podnět na OMZOCH k výzvě vlastníka, který si neplní své
povinnosti.

Další jednání KMČ bude probíhat 7. 10.2021 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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