KMč ě.27, oLoMoUc -

rÝurčex

Zárpts í.412015
z jednání dne 30.dubna 2015

I. Prezence

přítomni: V.Kauerova, M.Trembáčavá, M.Letochová, J.Jordán, J.Jelének,
Š.Šubová
Nepřítomen: Hosté: zástupce MPO

- Z.Kypěna

Prezenění listina je nedilnou součástíčistopisu tohoto zápi*u.
II. Zahátiení

KMČ se sešla v

18.00

hodin. Vprůběhu jedníníbylo přítomno 6 členŮ. Nově

do komise byla nominoviána pi ŠrirkaŠubová která

jř

dříve byla členkou KMČ,

tuto novou členku schválila dne 29.4.20t5 RMO na uvolněné misto

Za

RNDr.Vlasáka. Komise byla usnášeníschopná po celou dobu jednaní.

předsed§ně semámila členy KMČ s hkvními body jednaní s primátorem A.
Staňkem a členy RMO s předsedy komisí, které prcběhlo Z9.dubna 2aÉ.Zde
se představili zástupci jednotlivfch crganinci ňlzených SMOL, se kterymi
jednotlivé komise tyce spolupracují (TSMO, DPMO, MPO, Fřbitovy města
Olomouce, SNO, vedoucí jednotlivých odbonl MMOL). Nově bude mit kaŽdá
komise přiděleného svého garanta zřad členůRMO (KMČ Týneček: nránrěstek
primátora PhDr. P.Urbášek). RMO b-ude podporovat konriní kulturních a
společens§ých akcí v jednotliťch městs§ich částech.

IIL Otevřené bodv z minulého ápisu
1. Zám& vybudovriní přechodu pro chodce na ulici Šternberská vČetně
opravy souvisejícídešťovékanahizac€ na ulici B.Martinů: KMČ je si
vědoma priority vybudování přechodu z pohledu situace na hlavním
silničnímtahu Šternberskéulice, není zde ani žádtémísto pro přechánení
a ani chodník po žádnéstraně stávqící zá*tavby. KMČ bude vyvíjet

snahu, aby stavba Sechodu byla zňazena meň prioritrú akce města. O
dalšímvývoji budou občanédále průběžněinformováni.

2. Sběrová sobota proběhne v T;inečku dne 30.5.2015. Kontejner

bude

umístěn v lokalitě U rybníka.

IV. Noyé body
a) Došlá púšta

_
Oznžlmerlt DPMO o plránované výluce městské hromadné dopravy
umístěno na qívěsce KMČ.
DPMO dále žádá KMČ o stanovisko kčasovémuposlrnu u linky č,31,
hod, O
která by nově měla odjezd z Týnečka místo 14.01 hod_ ve
',4,01
tomto časovémposunu bylo hlasováno:
Pro:6

KMČ souhlasí § pffiunem

Proti:0

Zdrže| se:0

odjezdu tinky č. 31 n* l4.a7 z Týnečka.

. KMč bude pžadovat, aby ze strany DPMO byl zrrěněn Jízdrrl řád tak,
aby v Ř ri"ty č.?}Lbyly ďetslně barevně vyznačerry spoje, které jezdí
přós Selské oa*crti a aby byla zrněněna také velikost vyvěšených
jiraoirt řádů na zasávkácll,na čitelnou velikost (stížnosti občanŮ na malé
nečitelnépísmo} Tyto požadavky projedná íla DPMO za KMČ pí
Letochová.

Y. Různá diskuze
a) po upozornění p. Jordiána provedl dne 17.4.2015 odbor Žvohího Prosťedí
rrmnor_ šeťenía prohlídku topolů v lokalitě u rybníka s tím, Že v období
vegetace bude pravedeno proíezárrri těchto topolů na ulici B.MartinŮ, následně
d"jd" i k 11ykáení špatrrých kusů. Upozornění na špatný stavaopolové aleje
naproti benzinky, KMČ prověří vlastnictví a mofurost nlp*oy s OZP
s policií čR_moárost sníženírychlosti na u|icj Šternberská
(tzv. Malá št"*u*.rm; a Ševčikovaz důvodu bezpečnosti chodcŮ. Silnice zde

b)

KMč projedná

nahrazuje chodník.
c) KMč upozornila na vurikajícíčemou skládku stavební sutě u vjezdu na hřiŠtě
- budou řešit zástupci MPO.

d) Redsedkyně komise bude kontaktovat p. Šubu,předsedu místníhoSokola
s nabídkou spolupráce, rovněž bude korrtaktovat i ředitelku MŠa nabídne
možnost spolupráce na konání rfiuých akcí.

KMČ upozorňuje všechny občany Týnďkao aby neparkovali

svá vozidla
na chodnícíchopoužívalik parkování sqich vozů jen mísúak tomu určená a
umožnili tak ostatním občanůma vozidlům IZS průchod a průjezd. MPO
bude provádět průběžnékontroly.

e)

0 KMČ upozornila

na problém prorůstánízeleně na opraveném chodníku do
Chválkovic, rovněž bude vznesen pažaďavek na projednárll otázky možnosti
vyhrazení parkování pro návštěvníky hřbitova ve Chvrálkovicích : bude nutné
řešit společně s KMČ Chválkovice.
g)

KMČ vznese

požadavek na opržlvu výtluku a provedení nového chodníku u
školky, kter,ý bude bezprosťedně navazovat na jž v minulosti áotovený
chodník. KMČ se jednamyslně shodl a fta koncepčnířešení oprav chodníl<rr
v katastru celé městské části v budoucím období.

h) KMČ paádá TSMO o sdělení ceny opravy chodníku u pomníku padlých
včetrrě úpravy zeleně a rovněž pažiňá o skácení přerostlého sťíbrnéhosmrku u
budovy školky.

ch) V rámci plarru opfav komunikací bude požádáno o předlaždění vjezdu do
MŠa položeníú*éhochodníku na řavnaté ploše pro vstup dc zaďničásti MŠ.
i) Předsedkyně

KMČ zjisttstav přípravy cyklostezky

Týneček - Chválkovice,

VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila jedruání v 19.30 hod. Příštíjednrání se bude konat v místní
knihovně 28. lrnrětna v 18.00 hod.

Jednání jsou veřejná a veřejnost je na ně srdečně zllána.
Komise uvítá jakékoliv podněty od občanů.

Zapsala : Miroslava Trernbáčová
Záryis doplnila a ověřila předsedkyně

KMČ ě.27

}dgr. Vlasta Kauerová

