KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání č. 02/2013
Místo:
Přítomni:
Hosté:

Týneček, budova MŠ, dne 28. 02. 2013, 18.30 hod.
D. Mifka, L. Wisniewská, J. Vlasák, M. Trembáčová, M. Letochová, Š. Šubová, J.
Jordán
Strážník městské policie, p. Jakeš,
pan Baleka

Program
1. Jednání s MPOl
-

KMČ žádá strážníky městské policie, aby kontrolovali a upozorňovali řidiče nevhodně
zaparkovaných vozidel s cíle zajistit bezpečný a plynulý průjezd ulicemi v Týnečku.

2. Došlá pošta
-

DSGEO Projekt – Technické problémy a možná řešení při realizaci přechodu pro
chodce na ul. šternberská
MMOl, OVVI, odd. KMČ - Rozpočet náhradní výsadby okrasných stromů

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

Vybudování přechodu pro pěší na ul. Šternberská – trvá.
Problematický stav veřejného osvětlení na ul. Ševčíkova – trvá.
Úprava harmonogramu topení v knihovně v MŠ Týneček – odloženo na podzim r. 2013

3.2 Aktuálně projednané body
-

-

-

Byly odstraněny kořeny po pokácených stromech kolem chodníku v parčíku u
autobusové zastávky. V následujících dnech bude vznesen požadavek na TSMO na
realizaci plánované opravy chodníku.
Byl proveden prořez stromů na ul. Šternberská. Na prořez stromů v ul. Chaloupky bude
ze strany KMČ vznesen požadavek.
Informace o náhradní výsadbě stromů za pokácené stromy na území Týnečka.
KMČ žádá všechny spoluobčany, aby měli při venčení své psy na vodítku. Množí se
stížnosti na volně pobíhající psy, kteří znečišťují prostředí Týnečka svými exkrementy,
poškozují okrasné zahrádky a obtěžují naše obyvatele či návštěvníky.
Pan Baleka žádá KMČ o pomoc při zajištění opravy propadlé vozovky v ul. Chaloupky.
V knihovně v budově MŠ bude instalováno umývadlo.
Přechod pro chodce na Šternberské ulici. Realizace projektu je ze strany VaK
podmíněna rekonstrukcí dešťové kanalizace na ul. B. Martinů. To by navýšilo rozpočet
stavby o cca 2 mil. Kč. KMČ vyvolá jednání s cílem vyřešit vzniklý problém.
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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Další řádné jednání KMČ se uskuteční ve čtvrtek 28. 03. 2013
Zapsal:
Schválil:

M. Trembáčová
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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