
KMČ ě,27, oLoMoUG - TÝNEČEK

Zápis č.61201,5

z jednání dne 25. června 2015

I. Prezence

Přítomni: V. Kauerová, M. Trembáčová,M. Letochová, J. Jelének, Š. Šubová

Nepřítomen: J. Jordán

Hosté: zástllpce Sokola - p. R. Zapletal, pí. M. Zapletalová, pí. Michalíková

zástupci MPO - p. Kypěna a p. Kubina

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

II. Zaháiení

KMČ se sešla v 18.00 hodin. V pruběhu jednání bylo přítofilno 5 členů.

Komise byla usnášení schopná po celou dobu jednání.

III. Otevřené bodv z minulého zápisu

l. Záměr vybudování přechodu pro chodce na ulici Šternberská včetně

opravy související dešťové kanaltzace na ulici B.Martinů. KMČ bude

vyvíjet snahu, aby stavba přechodu byl'a zařazela mezi prioritní akce

města. O dalším r}voji budou občané dále pruběžně informováni.

2. Předsedkyně KMČ obďržela od občanů stížnost na stav stromu, ktery se
nachází v parčíku uzasávLq. Splněno, strom byl pokácen.

3. Stav přípravy cyklostezky Týneček - Chválkovice. Stavební povolení je
nově prodlouženo do 3I.I2.20I7. Akce je zařazena do planu investic na
rok 2016 a bude usilováno o dotaci z SFDI.



4. TSMO provedlo nacenění oprav 
"ýtluko 

(Chaloup§, Blodkovo náměstí,
Šternberská, píeď|áňdění vstupního chodníku u pomníku padlých) na
částku 138 tisíc Kč. K tomuto bodu proběhlo hlasování.

Pro: 5 členů Proti: 0 Zdržel se: a

5. Zajištění pffpravy na vyfvoření noých webových stránek městské části
Týneček. Prosíme spoluobčany o zapůjčení fotografií a
jalďchkoliv materiálů zachycujích dřívější podobu obce. které
by se mohly umístit na brto stranhv. Podklady lze přeďatpředsedkyni
KMČ pí Kauerové, Šbrnberská 39, nebo zas|at na email:
vlasta.kauerova@ olomouc. eu

fV. Nové body

a) Došlá pošta

l Oznámení DPMO o změnách v MFID od 1. 7 . 2015 - umístěno na
qfvěsce KMČ.
Noú jízdni řád linky č. 31 s časovým posunem jednoho spoje v 14.07
hodin z Týnečka - umístěno na vývěsce
Cyklostezka: rozhodnutí o prodloužení stavebnfiro povolení pro
komunikaci pro pěší a cyklisty Týneček - Chválkovice. Cyklostezka by
měla b}t dokončena nejpozději do 3I.I2 2017. Podle informací z odboru
investic je záměr ji zaíaditnarcalizaci v plánu na rok 2016.

Y. Různé. 4iskuze

a) Na schůzi byl přítomen zástupce místního Sokola pan Roman Zapletal, se

kterym KMC projednala možnosti finanční a organizační podpory ze strany
KMČ na pořádrání tradiční akce ,,Rozloučení s prázďrunami*. Konání této akce
bylo dohodnuto předběžně na termín 5. 9. 2015. Organizaci zqistí p. Zapletalve
spolupráci se členy Sokola a zásť,lpců KMČ. Pan Zapletal dodá předsedkyni
KMC rozpočet akce.

b) Zástupci KMČ se dohodli, že pažáďají odbor dopravy MMOL o projednání
možnosti opravy sjezdu zlůavtlj komunikace na ulici Stemberská směrem na
Hlušovice s vlastníkem komunikace ( ŘSO). Sjezd je ve špatném technickém
slavu. K tomuto bodu proběhlo hlasování.

Pro: 5 členů Proti:0 ZďržeI se:0



c) KMČ upCIzorňuje všechny občany Týnečka, aby neparkovali svá vozidla na
chodnících, používali k parkování svých vozů jen místa k tomu určená a
umožnili tak ostatním občanům a vozidlům IZS pruchod a průjezd. MPO bude
provádět průběžré kontroly azazjišténé porušení bude ukládat pokuťy.

d) Pí Michalíková upozornila na nevyhovující stav komunikace v Chaloupkách,
po které několikrát denně projíždí nákladní automobily k čerpací stanici
odpadních vod na konci Chaloupek. Rovněž upozornila na volné venčení psů,
nóri neustále pobíhají volně bez vodítka, obtěžují občany znečisťují veřejné
prostranství. KMČ požádá o umístění košů na psí exkrementy. Dále paní
Michalíková upozornila na neudržovanou louku v Chaloupkách, kde je
neposečená tráva a o toto prostranství se nikdo nestará. KMC dá.podnět OZP
k řešení situace.

e) Předsedkyně obdržela stížnost od pí Homolové na stav komunikace na
Šternberské ulici, kde jsou po dešti v celé šíři cesty kaluže. Tento stav byl
zdokumentován fotografiemi a budou se dále řešit možnosti opravy cesty
s odborem dopravy MMOL a TSMO.

0 KMČ dá podnět aŽP rre věci neúdržby příkopy u chodníku směrem
z Chválkovic do Týnečka. Plochy jsou neudržované a zarostlé vysokou trávou.
Iedná se o pozemky v soukromém vlastnictví.

Vll. [Jkončení

Předsedkyně ukončila jednání v 19.30 hod. Příští jeďnánl se bude konat v místní
knihovně 30. července y 18.00 hod.

Jednáníjsou veřejná a veřejnostje na ně srdečně zvána.

Komise uvítá jakékoliv podněty od občanů.

Zapsala : Miroslava Trembáěová
Zapis doplnila a ověřila předsedkyně KMČ ě.27 Mgr. Vlasta Kauerová
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