KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání 10/2009
Místo:
Přítomni:
Hosté:

Týneček, budova MŠ, dne 26.11.2009, 18.30 hod.
pí Látalová, pí. Trembáčová, pí Šubová, p.Směšný, p.Jordán,p.Vlasák,p.Letochová
pí.Lenka Wisniewská, pan Mifka
MP –strážník Suchánek

Program:
1). Jednání s MP: Na MP byl dán požadavek o kontrolu parkování aut na chodníku na ul.
B. Martinů
2).Došlá pošta:Vyjádření odboru dopravy ke zřízení přechodu pro chodce v ulici B.Martinů-nemá
námitek.Tato žádost byla předložena v projednání na Radě města Olomouce 13.10.2009
po vydání stavebního povolení předloží odbor dopravy seznam přechodů určených k
realizaci k odsouhlasení RMO.
3).Různé: -26.11.2009 se uskutečnilo setkání předsedů KMČ s vedením Statutárního města
Olomouce ,představiteli Tech.služeb,Městské policie,DPMO.
Byly podány informace o stavu financí města Olomouce.Ředitel Technických služeb informoval o práci Technických služeb,byl předán materiál k zimní údržbě chodníků v jednotlivých
lokalitách.
-informace o možnosti sběru bioodpadu:budeme se blíže informovat o této formě likvidace
odpadu-jestliže to bude možné,zajistíme pro občany podmínky pro odvoz
-DPMO informoval o změnách jízdních řádů. Bohužel na naše připomínky není brán ohledobvykle se o změnách dozvíme ,až když jsou změny provedeny, s odkazem,že ke změnám
může dojít až při příští změně jízdních řádů.Přestože tyto připomínky dáváme průběžně,
nejsme k projednávání přizváni. Stížnost na toto jednání budeme písemně adresovat vedoucímu odboru dopravy a příslušnému náměstkovi primátora
-v roce 2007 byl dán požadavek ohledně kabelové telekomunikacní nadzemní sítě
TELEFONICA sdělila,že obnova této sítě by měla probíhat od roku 2008. Na náš dotaz,
proč se zatím s pracemi nezačalo,bylo sděleno, že nejsou finance a musí být spolupráce s
elektrárnami-rušení sloupů elektráren.Budeme dále sledovat
4).Shrnutí : V roce 2009 byla opravena komunikace na ulici Šternberská,dáno do užívání nové stanoviště na separovaný odpad na ulici Ševčíkova ,každoročně necháváme vyspravit komunikace-výtluky po zimní sezóně
Všechny akce musí být schváleny příslušným odborem města . KMČ podává pouze požadavky-může je urgovat a kontrolovat jejich realizaci
Schůze KMČ Týneček budou v roce 2010 vždy poslední čtvrtek v měsíci v 18:30 hod. v knihovně.

SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA – schůze KMČ jsou veřejné, tj. může se jich zúčastnit každý občan.
Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 28.1.2010 v 18.30 hodin
Zapsal: M.Trembáčová

Komise městské části 27 Olomouc-Týneček
Předseda: pí..J. Látalová

Rozdělovník: Předseda KMČ č. 27 (vývěska KMČ), MMOL odbor vnějších vztahů (Mgr. Puhač)
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