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Zápis č.712016

z jednání dne 28. července 201,6

I. Prezence

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

Omluveni: ----

Hosté: p. Hájek (MPO), pí Michalíková

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

IIz Zahájení

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

ITI: Otevřené body z minulého jednání

1. Na zák|adě žádosti odboru koncepce MMOL byl akíualizová,n požadavek na
omezení rychlosti vozidel v úseku příjezdoých komunikací do Týnečka
(především ze směru od Šternberka a od Hlušovic). Komise žádá Bc.
Horňákovou o písemné vyjádření v této záležitosti.

2.Požadavek na umístění běžných odpadkorrYch košů trvá (u1. Chaloupky, B.
Martinů u rybníčka, vilová zástavba, místní hostinec a parčík u zastáv§). O
ťrnální lokaci rozhodne město s ohledem na stávající rozmístění el. kabeléňe.

3. Přechod pro chodce na ulici Šternberská - rcalizace posunuta na prázdniny
2017. Komise požaduje opětovné jednaní s veřejností a informaci od odboru
investic, kdy toto jednaní proběhne.

4. Východní tangenta - 1.7.2016 proběhlo jednání s projektantem, řeší se
otánka zaslepení silnice na Svatý Kopečelď varianta svedení obchvatu do tunelu.
Dne 3.9. proběhne jednání s premiérem B. Sobotkou a primátorem města, KMČ
bude na jednání zastoupena.



5. Dotazníky ve věci umístění nádob na plast a papír přímo u rodinných
domů byly v průběhu července roztfiděny a abecedně seřazeny do přehledné
tabulky. Tabulka zájemců bude zveřejněna na weboqich stránkách KMČ,
prosíme občany o kontrolu správnosti údajů.

6. Opravy chodníků a výtluků - realizoviino

7. ARRIVA - občané si stěžují na špatné vystupoviltlt z autobusu přijíždějícího
ze směru od města,Iďeú nezastavuje na podéIné zastávce p0 směru jízdy, a|e
zatáčí fla druhou zastávhl. Starší občané obtížrě vystupují a překonávají
neúměrný sesfup ze schodů autobusu přímo na silnici. Opravená zastávka
nesplňuje parametry pro výstup invalidních občanů. KMČ požaduje projednání
s dopravcem, aby autobusy zastavovaly na původru zastávce po směru jizdy,kde
je výstup pro občany se sníženou pohyblivostí možný - Ifl\,IČ stále neobdržela
žádnou reakci, žádá BC.Horňákovou o řešení. Dále KMČ rnguje ranní spoj
autobusu zTýnečka do města v 6.35h. Autobus pravidelně pŤijiždi se
zpoždéním.

IV. Nové body

KMČ požádá o opravu veřejného osvětlení na zastávce. Na lampě u zastávlq
chybí krytka a její obsah je vysunut/ ven.

KMČ upozorňuj erže občané jř mohou využívat dvou hnědých popelnic na
bio odnad umístěných u rybníčka.

Zídka na hřišti - postavena před 40 lety, doklady prakarující vlastrrické právo
nebyly nalezeny. KMČ nachystá fotodokumentaci pro p-ní vstupní jednání na
MMOL.

KMČ Chválkovice přislíbila, že se bude starat o údržbu chodníku v úseku od
benzínové pumpy ÓVrV do Chválkovic.

Plán sečení na srpen - vyvěšen na qývěsce

Ifl\IČ navrhuje pro rok 2017 realizaci těchto staveb:

- přechod pro chodce na ulici Šternberská

- oprava zídl<y na místním hřišti

- výměna podlahy v pronajaté tělocvičně MŠ

- změnu povrchu hřiště

- doplnění hernich prvků na hřišti



V. Různé, diskuze

a) Problematika přerostlé zeleně především na ul. Štemberské. KMČ
připomíná všem občanům, že je potřeba, pokud zeleň vysadili, zajistit i její
údržbu. Keř nedaleko místrrího obchodu na ul. Sternberská 29 je potřeba
radikálně oíezat,jetikož brániprojíždějícím řidičům ve výhledu, KMČ požáďala
vlastníka o nápravu.

b) Sečení trávy - s ohledem na akíuální počasí může dojít k odchýlení TSMO
od původního planu.

c) KMČ požádá odbor životního prostředí, aby vywa\i vlastníka pozemkŮ
v úseku kólem chodníku z Týnečka k benzinové pumpě ÓMV, aby prováděl
pravidelné sečení. Chodník se stává prakticky nepruchodný l§růli
prorustajícímu plevelu. KMČ nawhuje placení osoby z prostředků komise, která
by tento úsek pravidelně sekla - projednat s Bc.Horňákovou.

d) KMČ požádala o opravu razbité kanatlzační výpusti na ul. Ševčíkova 6.

Nejpozději do 14 dnů bude opraveno.

e) Oprava střechy přístřešku na zastávce MHD * twá nadále požadavek na
opravu, střecha je celkově shnilá, na plochu zastávlq prší, ze strany DPMO není
zpětnáreakce - projednat s BC Horňákovou.

í) Paní Michalíková vznesla na jednání následujícipožadavlcy:

- sečení ttávy v ul. Chaloupky. Soukromý vlastrrík již posečení přislíbil, ale
pokud na jeho pozemku budou parkovat soukromá auta, jako je tomu dosud,
není to schopen zajistit. Proto KMČ žádá obyvatele Chaloupek, aby se zdrželi
parkován í na cizím pozemku.

- stížnost na volně pobíhající psi. KMČ wzývá občany Týnečka, aby odklízeli
v}kaly po srných psech a upozorňlje, že v obci se smí psi pohybovat pouze na
vodítku. Nedodrženl, zákazv mfie být pokutováno MPO.

- požaduje také opravu asfaltové cesty v Chaloupkách. Bude dano do plránu

oprav komunikací pro rak2017 zťtnancí KMČ. Bude provedena pouze oprava
výtluku a míst, kde vznikaj i ka\uže. Požadavek na opravu komunikace v celém
rozsahu (investiční akce) - není v kompetenci KMC

g) Nejbližší akce na místním hřišti v Týnečku:

27. 8. 2016 rozloučení s prázdninami



- lef,íčky již roaneseny občanům.

VI. Ukončení

Předsedkyně ukončila jednání v 19.30 hodin. Příští jednrání se bude konat
v místní knihovně 25. srnna 201ó v 18.00 hodin.

Jednrání jsou veřejná a občané jsou zvráni, aby zde podávali své podněty.
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Zápis ověřila předsedkyně KMČ č.27 Mgr. Vlastá Kauerová 
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