KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání 08/2006
Místo:
Přítomni:
Hosté:

Týneček, budova MŠ, dne 27.9.2006, 18.00 hod.
pí.Látalová, p.Lokoč, p.Bádal, p.Jordán
p.Kauer, p.Kovář, p.Malina, p.Vaca

Program:
1) Jednání s městskou policií – str.Vychodil, str.Valeriánová
a) Požadavek na opakování kontrolních měření rychlosti na Šternberské a B.Martinů (časem i radar)
2) Došlá pošta
a) Mail z Knihovny MO – do 15.10.2006 bude v knihovně zaveden internet, požadují zakoupení PC
(kontakt na správce sítě p.Hermana) a zabezpečení místnosti (kontaktovat p.Puhače) – zajistí p.Lokoč
3) Různé:
a) Návrh z jednání KMČ 7.9.2006 na zaměstnání místního pracovníka na dohodu s Městem pro úklid
veřejných prostor, zametání chodníků, v zimě odklízení sněhu – zajišťuje pí.Látalovou, zatím trvá.
b) Urgován stav chodníku ve směru z Týnečka na Chválkovice (propadá se) – KMČ požaduje odfrézovat
a opravit – úprava provedena, ale dle hodnocení KMČ „nevydrží“ delší dobu
c) P.Malina připomněl výtluk na vozovce na Šternberské (v prostoru vedle kontejnerů) – zvláště po
22.00hod dělají kamiony hluk - k vyřízení p.Puhačovi
d) Projednán dopad zřízení dalších semaforů na Šternberské (u Pily) – další snížení průchodnosti hlavní
příjezdové komunikace z Olomouce s trvalým tvořením kolon v době ranní a odpolední špičky. (např.
děti do škol musí o 10 minut dříve). KMČ pověřila pí.Látalovou, aby ve spolupráci s KMČ
Hodolany připravila společné stanovisko obou komisí s výzvou k řešení problému
4) Projednání stavu urbanistické studie na zástavbu rodinnými domky pro Týneček
a) Projednány dokumenty „Stanovisko TJ Sokol Týneček“ a „Stanovisko KMČ Týneček“ k urbanistické
studii, které předložila pí.Látalová na magistrát – jde zejména o společný negativní postoj k řešení
dopravní dostupnosti lokality s RD na úkor stávajícího hřiště. Předloženými dokumenty se osobně
zabýval primátor a telefonicky kontaktoval pí.Látalovou.
b) P.Lokoč zajistí umístění obou stanovisek na www stránky KMČ (jako přílohy tohoto zápisu)
c) Dne 26.9.2006 proběhlo ke studii na magistrátu uzavřené jednání, KMČ očekává sdělení výsledku.
KMČ předpokládá změny studie ve prospěch nejen zachování, ale vzhledem k očekávanému zvýšení
počtu obyvatel Týnečka předpokládá spíše rozšíření ploch pro sportovní vyžití obyvatel.
d) O dalším vývoji situace spojené s plánovanou výstavbou RD v katastru Týneček budou občané
průběžně informováni na vývěsce a na www stránkách KMČ na internetu, případně letákem,
pozvánkou k setkání občanů Týnečka nebo osobně členy KMČ.
SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA – schůze KMČ jsou veřejné, tj. může se jich zúčastnit každý
občan.
Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 26.10.2006, 18.30 hod, budova školky v Týnečku
Zapsal: p.Lokoč.

Komise městské části 27 Olomouc-Týneček
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