KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání č. 01/2012
Místo:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Týneček, budova MŠ, dne 26.01.2012, 18.30 hod.
D. Mifka, Š. Šubová, L. Wisniewská, J. Vlasák, M. Trembáčová, M. Letochová,
J. Jordán,
Strážníci městské policie: p. Kypěna, p. Jakeš

Program
1. Jednání s MpO
Městská policie namátkově měří rychlost na Šternberské ulici. Ze strany KMČ v současné
době nejsou další připomínky směrem na MpO.

2. Došlá pošta
Účastníci jednání byli seznámeni s došlou poštou:
-

MMOl, Roční prováděcí plán investičních akcí města Olomouce
MMOl, Poplatky za komunální odpad v roce 2012

3. Projednávané body
3.1. Otevřené body z minulých jednání KMČ
-

-

-

Č.j. KMČ27/0909/2011/02: Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2012 – podklady.
Dne 9.9.2011 byl na MMOl, odbor investic předán Návrh plánu investic městské části
Týneček na rok 2012. Hlavním požadavkem KMČ Týneček je vybudování přechodu pro
pěší na ul. Šternberská – trvá.
Reklamace opravy chodníku na rohu ulic B. Martinů a Blodkovo nám. – reklamace byla
předána na TSMO, zatím bez odezvy. Bude opětovně požadováno - trvá.
Reklamace svozu komunálního odpadu, zpětné ukládání vyprázdněných nádob reklamace byla předána na TSMO. Nové zkušenosti obyvatel Týnečka jsou různorodé,
bude nadále sledováno, resp. reklamováno - trvá.
Problematický stav veřejného osvětlení na ul. Ševčíkova – trvá.
KMČ žádá MpO o častější měření rychlosti vozidel na ul. Šternberská. Řidiči
projíždějících vozidel si zvykli na přítomnost informačních radarů a mnoho z nich
nedodržuje povolenou rychlost 40 km/hod - trvá

3.2 Aktuálně projednané body
-

-

Plán investic města Olomouc pro místní část Týneček:
V kapitole plánu "Rozpracované projekty" se v plánu počítá s cyklostezkou Týneček Chválkovice. Stejná položka je uvedena i v kapitole "Realizace akcí předběžně
zařazených na rok 2012". Žádná jiná položka plánu města Olomouce se Týnečka
netýká. KMČ se i tak bude snažit zajistit realizaci přechodu pro pěší na ul. Šternberská.
Plán činností KMČ v roce 2012:
Byly projednány a stanoveny priority činnosti KMČ v tomto roce. Půjde o opravu výmolů
na silnici na Blodkově náměstí, opravu chodníku v parčíku u autobusové zastávky spolu
s doplněním min. 1 ks svítidla veřejného osvětlení u tohoto chodníku, opravu nástupních
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-

ostrůvků na autobusové zastávce a dle finančních možností případně další opravy
místních komunikací.
KMČ se pokusí zajistit, aby na ul. Šternberská byl schválen "obousměrný zákaz
předjíždění silničních vozidel" (řešení plnou čarou).
KMČ žádá všechny obyvatele i návštěvníky Týnečka, aby své automobily parkovali tak,
aby nepřekážely chodcům v užívání chodníků.

Další řádné jednání KMČ se uskuteční ve čtvrtek 23. 2. 2012 v 18:30 hodin

Zapsal:

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,
internetové stránky města Olomouce
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