
Zápis č.4l20t6

z jednání dne 26. dubna 2016

I. Prezence

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

Jordán,

Omluveni: R. Zapletal

Hosté: -

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

IIz Zahájení

KMČ se sešla v 18.00 hodin. V pruběhu jednání bylo přítomno 6 členů. Komise
byla usnášení schopná po celou dobu jednání.

III: Otevřené body z minulého jednání

1. Stále twápožadavek na aktualizaci dopravního značení na území Týnečka a
omezení rychlosti vozidel na celém území obce.

Od 1 .4.2016 byl ODBOR DOPRAVY zrušen a přejmenován na Odbor správy
městských komunikací a MHD, část kompetencí bylo převedeno na Odbor
koncepce a rozvoje (OKR). Dopravní značení - specialista Vojtěch Holý a
Ing. Martin Luňáček - pověřený organizaci práce pro oblast koncepce dopravy.

2. Požadavek na umístění košů na psí exkrementy - město od těchto košů
postupně upouští. Týneček má nárok na přidání béžných odpadkových košů
Předána žádost na OŽP se zákresem umístění nových košů (u1. Chaloupky, B.
Martinů u rybníčka, vilová zástavba, místní hostinec a parčík u zastávky).

3. Přechod pro chodce na ulici Šternberská - rea|izace posunuta na červenec
2017 z důvodu požadavku KMČ na řešeni objízdné trati v době prázdnin.
Komise požaduje od odboru investic opětovné jednání s veřejností.

4. Východní tangenta EIA - dne 28.4.2016 proběhlo jednaní na radnici za
účasti zástupců KMČ dotčených městských částí s představiteli města a ŘSD za
účasti senátora Ing. M. Tesaříka.



Senátor Martin Tesařík ve věci budování obchvatu oslovil ministra dopravy
Dana Ťoka.

Aždo 30. června2016 budou obyvatelé olomouckých čtrrrtí zatíženýchtranňtni
dopravou sbírat podpisy pod peticí žádajici urychlené vybudovriní ýchodního
obchvatu města - podrobnosti na vÝvěsce . Tzv.,, východnítangenta" by měla
odvést z města tranzitní dopravu vedenou čtvrtěmi Holice, Hodolany, Bělidla,
Chválkovice a Týneček. Ty jsou neúměrně zattženy hlukem a exhalacemi.
Vybudování obchvaťu by záraveň zvýšilo bezpečnost těchto ětvrtí, znichž zmizí
většina kamionů.

IV. Nové body

Bc. Horňáková * dne 25. 4 2016 proběhla porada vedení Statutárního města
s předsedy KMČ

RNDr. Matzenauerová - vyslovila pochvalu všem občanům zatfiďéní odpadu, je
realizovátn zlrušební nový projekt na tfidění odpadu v městských částech
Černovír, Lazce a Svat} Kopeček, kde jsou umístěny nádoby na plast a papír
přímo u rodinných domů, velikost nádob je 240 litrů, stejně jako klasická
popelnice a vyvéňí se lx za 4 tydny, jsou barevně odlišené popř. budou šedé
s bare,rným pruhem. Město má tendenci zavést ffio popelnice celoplošně.
V květnr/červnu budou k této problematice distribuovány letálcy do domácností
i v ostatních částech města, v červenci dojde k vyhodnocení, v záíi by se
popelnice objednávaly, v říjnu/listopadu tonéňely a od prosince 2aI6 by se
odpad začal z těchto popelnic vyvéňeL Bližší podrobnosti na vývěsce.

Hnědá popelnice na BIO odpad - upozorňujeme občany na možnost dokoupit
si na vlastní náklady další BIO popelnici, lcterá je následně již majetkem občana.
Město ji bude zdatmavyváňetv rámci pravidelných svozů.

Kontejner na kov - komise nabídku na umístění v Týnečkl zamitla

Opravy chodníků a výtluků po zimě technické služby situaci již
monitorovaly * proběhne nacenění a rcalizace v návazrtosti na volné kapacity.

Sběrové soboty -22.t0.2016 u rybníčka. Důvodem omezení sběrových sobot je
cenová naročnost (3x dtažší než kumulace odpadu ve sběrných dvorech
s následnou likvidací). Město postupně zvffie, že sběrové soboty zaniknou.
Město máv úmyslu vybudovat noyý sběrový dvůr, zatím nebyla určena lokalita.

Plán sečení na květen - vyvěšen na ývěsce



ARRIVA - občané si stěžují na špatné vystupová.nri z autobusu přijíždějícího ze
směru od města, ktery nezastavuje na podélné zastávce po směru jizdy, aIe

zatáčí na druhou zastávku. Starší občané obtížně vystupují a překonávají
neúměrný sestup ze schodů autobusu přímo na silnici. Bude zahájeno jednání
s dopravcem o nápravě.

Měření rychlosti * komise vznesla požaďavek na Městskou policii, aby alespoň
1x v měsíci měřila rychlost na ul, B. Martinů a ,,maléo' Štemberské, popř. o
umístění přenosného radaru na ýše jmenovaných ulicích - město má pouze 2
přenosné r adary, takže nastáv á problém se zaj ištěním.

Kontejner na papír - požadavek na výměnu kontejneru na papír umístěného na
ul. Sternberská u autobusové zastávky kyůli nemožnosti jej uzavřít - opraveno

Sklad zemědělské techniky * na ul. Nohejlova - požadavek na údržbu zeleně.
Zjištěna nepovolená výsadba na pozemku města, byla převzata pouze travnatá
plocha, řeší OZP.

Směna pozemku * žáďost Z. Štybnara na směnu pozemku na ul. KMrazimám
za pozemky v Týnečku za účelem rozšíření zahraďy na ul. Šternberská. Komise
směnu nedoporučuje z důvodů rcalizace přechodu pro pěší na části této
parcely.

12.5.2016 beseda s předsedkyní ERU Alenou Vitáskovou na téma změny
v energetice - vyvěšeno na vývěsce.

V. Různéo diskuze

a) Problematika přerostlé zeleně především na ul. Šternberské. KMČ
připomíná všem občanům, aby se s problematikou přerostlé zeleně obraceli
přímo na komisi Týnečka.

Dotaz na ŘSO není prováděna údňba silnice Štemberská při příjezdu
do Týnečka ve směru od města. Komise požaduje odstranění zeminy podél
silnice, l§růli rostoucím plevelům.

Komise taktéž vzrráší dotaz ohledně vykácení Topolů na výpadovce z Týneěka
směrem na Šternberk. Komise o kácení nebyla informována.

Potřeba ořezu topolů u rybníčka na ulici B. Martinů anáIet topolů na chodníku
vedoucího do Chválkovic -twá.

b) Komise vyslovila požadavek na instalaci nové vývěsní tabule u MŠ na
Blodkově nám. - bude realizováno.



c) Nabídka technických služeb

Koordinator přes technické služby:

Vacová Hana hana.vacova@tsmo.cz

Zapsa\a: Bc. Šárka Šubová, DiS.

Zápis doplnila a ověřila předsedkyně KMČ ě.27

585 700 044
603 577 968

informace o třídění odpadů v Olomouci: http://www.o1omouctridi.cz

Kromě sečení trávy 5x ročně, oíez&, kácetú, frézováni paíezi a štěpkování
zajišťují technické služby také dovoz vody do bazénů, přechodné dopravní
značeni, údržbu chodníku, opravování ýtluku v asfaltu novými technologiemi.

d) Nejbližší akce na místním hřišti v Týnečku:

2. červen 2016 - Kácení máikv a karneval pro děti

IV.I]končení

Předsedkyně ukončila jednání v 19.30 hodin. Příští jednaní se bude konat
v místní knihovně 26. května 2016 v 18.00 hodin.

Jednaní jsou veřejná a občané jsou nráni, aby zde podávali své podněty.

rorttsr uĚsrsrÉ čÁsn l.zr
Olomouc - Týneček

vlasta kauero


