
KMč ě.27, oLoMoUc - rÝnečex

Zápis č.3l20t6

z jednání dne 31. března2at6

r. Prezence

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

Hosté: zástupci MPO strážníci Šotola Jiří a Navrátil Martin

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

Ik Zahájení

KMČ se sešla v 18.00 hodin. V pruběhu jednání bylo přítomno 7 členů. Komise
byla usnášení schopná po celou dobu jednání.

III: Otevřené body z minulého jednání

1. KMČ bude nadále apelovat na zlepšení komunikace s odborem dopravy. Stále
trvá požadavek na omezení rychlosti vozidel na celém území obce. Komise
děkuje Ing. Motyčkové (odbor dopravy) za obnorru starych dopravních značek
(STOP aPozar děti) na Blodkově nám.

2. Požadavek na _umístění odpadkových košů - bude podán písemně Ing.
Swaczynovi na OZP,lokality potvrzeny (ul. Chaloupky, B. Martinů u rybníčka,
vilová zástavba, místní hostinec a parčík u zastávky).

3. Přechod pro chodce na ulici Šternberská realizace pravděpodobně
posunuta na četvenec 2017. Znovu budou řešeny problematické body, tj.
požadavky na kyvadlovou dopravu, bezpeěný pruchod stavbou pro pěší,
náhtadní zastávky v době reaIizace. Komise požadqe opětovné projednání
s veřejností.



Předpokládané náklady: 4,4 mi:. na rea\izaci vč. předlaždění chodníku na ul, B,

Martinů, 1,7 m;.. Ápó*.irouou kanalizaci a0,3 mil. na vodovod,

4. Východní tangenta EIA _ EIA musí být dopra 
"9:á!u,_Ť*l 

na projekíu

pracuje. Měla by ie uskutečnit veřejná jednáni komisí Týneček, chválkovice a

pavlovič§. projekí by měl být z;hájá., ,, roce 2019 a dokonČen nejPozději

vroce 202I vzhledem kěerpání dotací. proběhlo jednaní naúrovni primátora

ministerstvu oopň, odboi dopravy a ministerstva Živofidho ProstředÍ' na

kterém uvrv *rr."J"řiroblemati.te uáav příprar,y stavby _ kíížeru s chráněnou

alejí lip ,ra Srr. 
-ňp.r"t, 

zásah oo ,riustrich zdrojů vody podniku olma a

pruchod přes poze-ty ,r. vlastrrictví bfvalého Masokombinátu, V tisku byla

zveřejněna informace o chystané petici občanů zdotěených městs§ých částí,

kterápožaduje realizacistavby ,.yctroOni Ja"g.íry, občané budou informováni

na vývěsce a na webových stránkách, kde je možné petici podepsat,

tY. Nové body

_ Bc. Horňákov á zasiala,,Pravidla pro použití naqfšené částky na qidaje

komise,'o podání případného návihu do konce bíenta,jen akce malého

rozsahu.
_ opravy chodníků a výtluků po zimě __ technické služby situaci již

monitorovaly. Dojde t opr*a* "ýtl"k, 
místních komunikací a zbylými

ťrnancemi ;; "Ňí část chodníku-- bude ještě konkretizováno, v kterém

úseku obce. Původní plán na vybudování nového chodníku na ul, B,

Martinů ňroti mistrritro hostince se nebude rea|izovat z důvodu

ýstavby nového přechodu pro cho{ce, na ul, Šternberská - projekt

planuje norre přeložení páwchové kanalizace současně s novým

it odrrik m na ul. B.Martinů,
- Sběrová sobota -22,t0,2016 u rybníčka
_ sběrové dvory _ jelikož ozp nevyhověl požadavku komise na sběrové

soboty 2x v roce, komise pripo*irrá občaním možnost vyvžití sběroqfch

dvorů v pruběhu celého roku, informace na sfiánkách TSMO (nejbližší

sD v Hodolanech na ulici Chelčického, tel: 603 í92 578, Provozní

doba: pondělí * sobota od 9 do 17 hod., v neděli od 9 do 13 hod,)

- Plán sečení na duben - rryvěšen
_ Kontejo".Y ou listí _ komise znovu vznese dotaz na Ing, K, Dreiseitla

zda budou přistaveny a kdy
_ ARRIVA komise žádá dopravce společnosti Arriva, aby neby|

blokován druhou přijíždějící linkou **8..- na Laštany ranní odjezd

autobusu linky č: i00 ", 6.35 hod. z Týnečka d9_,,-i*u. Autobus

opakovaně přijíždí na zastáÝku Hlavní náďraži se zpožděním (2_3 min,) a



občané nestíhají navazující spoje, k čemuž komise nevidí důvod, když do
výjezdové zasávky píijiždi včas a provoz na silnici je plynulý.
Měření rychlosti - komise vzresla požadavek na Městskou policii, aby
alespoň 1x v měsíci měřila rychlost na ul. B. Martinů a ,,malé"
Šternberské, poď. o umístění přenosného radaru na výše jmenovaných
ulicích.
Radar na uI. Šternberská - požadavek na opravu, vynechává zobrazení
měření
Kontejner na p|nír - požadavek na výměnu kontejneru na papir
umístěného na ul. Sternberská u autobusové zastávky l§růli nemožnosti jej
uzavíít a chybějící části víka.
Sklad zemědělské technitry - na ul. Nohejlova - požadavek na údržbu
vysazené zeleně, prověřit, zda je předrána do péče TSMO.

V. Různé, diskuze

a) Návrh Mgr. Zdeřka Černohouze z KMČ Město-Střed na spolupráci s

MMOL. Byla yylvořena čtyřčlenná vyjednávací skupina * řeší se problémy
komunikace komisí s městem, čerpaní peněz, zpétné vazby na pažadavky
komisí, které podávají a včasné ozrtétmení komisím o zátmérech města. Proběhla
jednání s panem náměstkem primátora PhDr. Pavlem Urbáškem a Bc. Danielou
Horňákovou, která sestaví materiál reflektující na připomínkové body a ten pak
bude následně předložen jednotlivým komisím.

b) Problematika přerostlé zeleně především na ul. Šternberské a v parěíku u
zasávlq. KMČ prostřednictvím p. Jelénka urguje Ing. Štepankovou. OŽP
zr:ealin$e v době vegetačního klidu proíezy. U křížku dojde k vyfrézování
paíenl po vzrostlé lípě azasazeni nového stromu. U paní Homolové se prořežou
vzrostlé vrby a fuje, dále pak u kontejneru se ořeže bííza a jírovec.
V prokáceném parčíku u zastavky by se měly vysadit nové stromy a keře. Je
potřeba dořešit na majetkoprávním odd. neudržovaný pruh pozemku v parčíku,
jelikož majitel ž4e v zahrantěí. Nachází-li se neudržovaná zeleřt na soukromém
pozemku, bude vlasfrrík vymán k údížbě. Potřeba ořezu topolů u rybníčka na
ulici B. Martinů anéůďtopolů na chodníku vedoucího do Chválkovic.

c) Komise vyslovila požadavek na instalaci nové vývěsní tabule u MŠ na
Blodkově nám. - KMČ požádáBc. Horňákovou.

d) Požadavek na městskou policii - parkováru aú na ulici Šternberská v místě
sjezdu autobusů u kontejneru, potřeba řešit i prodloužení svodidel u hl. silnice
v dané části.



f) Komise se dohodlanarozdělení jednotlivých odboru MMO na členy komise:
Členové komise obdrželi kontakty na jednotlivá pracoviště magistrátu - odbor
dopravy a zeleně. Své podněty nyní mohou směřovat občané na konkrétrrí členy
KMČ (vyvěšeno).

Plán akcí pro občanv pořádanÝch KMč a TJ SOKOL na rok 2016

30. duben Pálení čarodějnic a stavby máj§

2. červen Kácení májlry a karneval pro děti

3. záYí Rozloučení s prázdninami

5. listopad Lampiónoý pruvod

10. prosinec Mikulášská nadílka

IV. Ukončení

Předsedkyně ukončila jednaní v 19.30 hodin. Příští jednání se bude konat
v místní knihovně 28. dubna 2016 v 18.00 hodin.

Jednání jsou veřejná a oběarté jsou zvání, aby zde podávali své podněty.

Zapsala: Bc. Šárka Šubová, DiS.

Zápls doplnila a ověřila předsedkyně KMČ ě.27 Mgr. Vlasta Kauerová

rblry *Ti"*]:§"|íj",,


