
KMč é.27, oLoMoUc - rÝNečex

Zápis č.8/2016

z jednání dne 25. srpna 2016

I. Prezence

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

Omluveni: M. Letochová

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. Na zékladě žádosti odboru koncepce MMOL byl aktualizován požadavek na
omezení rychlosti vozidel v úseku příjezdových komunikací do Týnečka
(především ze směru od Šternb erka a od Hlušovic). Komise opakovaně žáďá
Bc. Horňákovou o písemné vyjádření v této záležitosti.

2. Požaďavek na umístění běžných odpadkoú"h košů trvá (ul. Chaloupky, B.
Martinů u rybníčka, vilová zástavba, místní hostinec a parčík u zastávky). O
ťrnáln'í-lqkaci rozhodne město s ohledem na stávající rozmístění el. kabeléĚe.

3. Přechod pro chodce na ulici Šternberská - předp o*ádaná doba realizace rok
2017. V současné době se řeší majetkoprávní vztahy a po jejich vyřešení bude
zahájeno uzemní íízení. Komise požaduje opětovné jednrání s veřejností před
vlastní r ealt.zací stavby.

4. Východní tangenta EIA - 3.9.2016 proběhne jednání s premiérem B.
Sobotkou a primátorem města, KMC bude na jednání zastoupena p. Jelénkem.



5. Dotazníky ve věci umístění nádob na plast a papír přímo u rodinných
domů byly předány panu Mgr. Swazcynovi z odboru životního prostředí
Magistrátu města Olomouce.

6. ARRIVA - občané si opětovně stěžují na špatné vystupování zautobusu
přijíždějícího ze směru od města, kteď nezastavuje na podélné zastávce po
směru jízdy, ale zatáči na druhou zastávku. Stížnost byla projednétna, KMC trvá
na zachování původních nástupních a výsfupních zastávek, navrhovaná řešení -
áotovení nové zastávky jsou finančně nákladné a pro občany Týnečka
nevyhovující.

IV. Novó body

KMČ žádáTSMo o údržbu 2. kratšího příchozího chodníčktlzulice B. Martinů
na zastávku MHD a dále o idržhu pruhů zeLené kolem příjezdové cesty
z Blodkova nám. na ulici Nohejlova.

Suchý strom na točně zasávlq MHD je omačen a bude pokácen, ostafirí stromy
na točně MHD posfupně také usychají, KMČ Zaaa o nráňeníjejich odstranění a
výsadbu noých stromů. Komise dále doporučuje výsadbu nové zeleně
v parčíku u zastavky MHD, kde je volný prostor po kácení.

Do konce roku proběhne |nventarizace majetku KMČ.

KMČ upozorňuj erže občané jĚ mohou využívat dvou hnědÝch popelnic na
bio odpad umístěných u rybníčka.

Zídl<a na hřišti - postavena před 40 lety, doklady prokazll1icí vlastnické právo
nebyly nalezeny. KMC nachystá fotodokumentaci pro první vstupní jednání,
které by mohlo proběhnout na konci září.

plán sečení na září- nedoručen.

V. Různé, diskuze

ú_Wň Zádá odbor životního prostředí, aby vyzvali vlastníka pozemku v úseku
,Íolem chodníku z Týnečka k benzinové pumpě ÓMV, aby prováděl
pravidelné sečení. Chodník se stává prakticky nepruchodný kvůli
prorustaj íc ímu p l eve lu a ruriazení p ař ezi topolů.

b) Oprava střechy přístřešku na zastávce MHD - trvá nadáIe požadavek na
opravu - do přístřešku prohnilou střechou teče. Požadavek na Bc.Horňákovou
- požádat DPMO o oprayu.



VI. Ukončení

Předsedkyně ukončila jednání v 19.00 hodin. Příští jednání se bude konat
v místní knihovně 29. záfi 2016 v 18.00 hodin.

Jednání jsou veřejná a občané jsou zvárri, aby zde podávali své podněty.

Zapsala Bc. Šárka Šubová, DiS.
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Olomouc, Týncčck
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