
KMč é.27, oLoMoUG - TÝNečex

Zápis č. 10/2016

z jednání dne 27. říina 201,6

I. Prezence

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

Zapletal

Omluveni: J. Jelének

Hosté: MPO - st. Kypěna

Prezenční listina je nedilnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

IIz Zahájení

KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednarú bylo přítomno 6 členů. Komise
byla usnrášení schopná po celou dobu jednání.

IfI; Otevřené body z minulého jednání

1. Na zákJadé žádosť odboru koncepce MMOL byl aktualizaván požadavek na
omezení rychtosti vozidel v úseku příjezdových komunikací do Týnečka
(především ze směru od Šternberka a od Hlušovic). Vyjádření pana M.
Luňáčka: silnice ve směru oa Št"*berk je ve vlastnictví státu, silnice od
Illušovic ve vlastnictví města - omezit rychlost na těchto silnicích lze jen ve
výjimečných případech. Komise bude žádat vysvětlenío jak tedy dále
postupovat.

2. Přechod pro chodce na ulici Šternberská - realizace posunuta tta prár:dntny
2017. Odbor investic sdělil, že po vyřešení majetkoprávních záůežitostí se bude
realizovatveřejné setkání s občany Týnečka.

IV. Nové body

Zmény v jízdním řádu:

Od 11.12.2016 budou v platnosti nové jízdní řády o kterých budou občané
na vývěsce včas informeváni,



OPRAVA času odjezduz Týnečka (mylně uvedeno 13.22 hod.)

L3.I7 hod. zTýnečka na Hlavní nádraží autobus jlž nepokračuje na
autobusové nádraží! 13.52 hod. zHlavního nádraží do Týnečka - autobus již
nevyjíždi z autobusového nádraží!

Jízdru řády společnosti ARIVA se dají koupit pouze na autobusovém nádraži,
komise navrhuje zavedeni jejich prodeje i na vlakovém nádraž| které je
dosfupněj ší širší veřejnosti.

Podnět pro policii MO - na veřejné cestě - z Blodkova nám, u mateřské školky
směrem na místní hřiště - parkují neoprávněně auta nového místního
autodopravce a brání ve vjezdu na hřiště.

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

V. Různé, diskuze

a) Odbor životního prostředí vyzval vlastníka pozemků v úseku kolem chodníku
zTýnečka kbenzinové pumpě ÓMV, aby prováděl pravidelné sečení. Komise
žádá o vyjádření paní Horňákovov, zda vlastník bude provádět pravidelné
sečení.

b) Oprava střechy přístřešku na zastávce MIID - provedeno.

c) Komise požaduje po OŽP, aby zajistil u vlastníka, aby v místě pokácených
topotů na výpadovce do Šternberka byla provedena následná údržba a úklid
pokáceného dřeva.

d) Vmístní knihovně j" kdispozici volně občanjum ,@
sociálních služeb".

e) Plán svoztl plasfu a papíru je rryvěšen na stránkách KMC Týneček.

24.11.2016 od 16.00 do 20.00 hod. se budou oproti podpisu předávat
objednané nádoby na plast a papír. Pokud si majitel nemovitosti nádoby
v daném termínu nepřevezme, budou k vyzvednutí na Technických službách
Olomouc.

g) Sezram akcinarak2017 komise předala a předpokládá se, že budou zahrrtlty
do závazné městské vyhlášky, aby bylo schváleno jejich konání.

h) Sběrové soboty - občané Týnečka nawhují, aby poúzimní termín byl posunut
na pozdější datum (letos 22.Ia.2016) k\nili úklidu ještě nespadaného listí.



Dle rozpisu OŽP se budou sběrové soboty konat nadále 1x ročně - podnět na
ožp.

ch) Sběr želemého šrotu členů mísfidho SOKOLAproběhne najaře 2017.

Neibližší akce:

5.11.2016 LÁ.MPIoNoJni PRŮvoD _ vŠichni obČané jsou srdeČně
zváni.

Tradiční adventní setkání seniorů proběhne v prosinci
v tělocvičně mateřské školky, termín bude upřesněn.

10.12.2016 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - komise žádá rodiče, aby
nejpozději do 30.11.2016 nahlásili účast sých dětí kvůli zajištění
balíčku na emailovou adre su : vlasta.kauerova@ o lomouc. eu

VI. Ukončení

Předsedkyně ukončila jednání v 19.00 hodin. Příští jednání se bude konat
v místní knihovně 24. listopadu 2016 v 18.00 hodin.

Závěrečná schůze komise bude 15. prosince 2016.

Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby zde podávali své podně§.

Zapsala: Bc. Šárka Šubová, DiS.

Zapis ověřila předsedkyně KMČ č. 27


