KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání č. 08/2011
Místo:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Týneček, budova MŠ, dne 25.08.2011, 18.30 hod.
D. Mifka, R. Směšný, Š. Šubová, M. Trembáčová, L. Wisniewská, M. Letochová,
J. Jordán, J. Vlasák
Strážníci Městské policie Olomouc, p.Vychodil, pí. Brokešová

Program
1. Jednání s MpO
- Nejsou žádné připomínky ze strany Městské policie ani ze strany KMČ

2. Došlá pošta
-

-

Oznámení o změně rozsahu ochranného pásma vodního zdroje
Z DPMO - změny jízdních řádů od 1.9.2011 linka č.13 - v pracovních dnech dochází k
posunu spoje vedeného do Týnečka z Hl. nádraží (původně 8.50) na 8.41 hodin,
odjezd z Týnečka v 8.54, jinak zůstává linka č.13 pro Týneček v původním rozsahu
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní: žádost o zaslání písemného požadavku
na údržbové akce, které bude třeba zařadit do plánu rozpočtu na rok 2012
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní: žádost o předložení písemných návrhů
na realizaci investic v roce 2012

3. Projednávané body
-

-

-

-

-

-

Plán investic na rok 2012
a. přechod pro chodce na hlavní ulici Šternberská (u tiskárny SERITECH)
b. oprava chodníku z Týnečka do Chválkovic
c. rekonstrukce osvětlení na ulici Ševčíkova
Svoz bioodpadu - při vyprazdňování nádob se na přiléhající plochy uvolňuje množství
zapáchající polotekuté "hmoty". Obyvatelé Týnečka i KMČ požadují, aby TSMO ihned po
svozu bioodpadu zajistili úklid tohoto znečištění.
Svoz komunálního odpadu – pracovníci TSMO neodkládají vyprázdněné nádoby zpět na
místo, odkud je odebrali, ale ponechávají je na místních komunikacích, kde brání provozu.
Obyvatelé Týnečka i KMČ požadují, aby TSMO zajistil vracení nádob na výchozí místa.
provozu na komunikaci(vrátit na původní místo)
Svoz tříděného odpadu - po vyprázdnění nádob na tříděný odpad na sběrných místech a v
jejich okolí zůstává na zemi velké množství drobných zbytků (zejména skla).
Obyvatelé Týnečka i KMČ požadují, aby po každém takovémto svozu byl ze strany TSMO
proveden úklid tohoto znečištění.
Informačního radar rychlosti provozu na ulici Šternberská ve směru na Šternberk je
potřeba seřídit. V současném nastavení monitoruje rychlost vzdálených vozidel, ne však
vozidel blížících se k dopravní značce omezující rychlost na 40 km/hod.
Reklamujeme opravu chodníku na rohu ulic B. Martinů a Blodkovo náměstí
Velká část lamp veřejného osvětlení nesvítí. Žádáme TSMO o opravu.
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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Další řádné jednání KMČ se uskuteční ve čtvrtek 29. 9. 2011 v 18:30 hodin

Zapsala:

M.Trembáčová

Schválil:

D. Mifka

SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA – jednání KMČ jsou veřejná.

Rozdělovník: Předseda KMČ č. 27, vývěska KMČ, MMOL odbor vnějších vztahů - Mgr. Puhač
Zápis_2011_08_25.doc

www.Olomouc.eu/Tynecek , e-mail komise.tynecek@seznam.cz

Strana 2 z 2

