KMČ é.27, oLoMoUG
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TÝNEČEK

Zápis č. 5l20t5

z jednání dne 28. května2015
I. Prezence

Přítomni: V.Kauerová, M.Trembáčavá, M.Letochová, J.Jordán, J.Jelének,
Š.Šubová
Nepřítomen: Hosté: zástupce Sokola- p.Z.Šuba, MPO na telefonu

Prezenčnílistina je nedílnou součástíčistopisu tohoto zápisu.

|L Zaháiení
KMČ se sešla v

18.00 hodin.

V pruběhu jednání bylo přítomno 6 členů.Komise

byla usnašeníschopná po celou dobu jednání.
Předsedkyně seznámila členy KMČ s tím, že každákomise má nově přiděleného

svého gararia zřad členůRMO (KMČ Týneček: náměstek primátora PhDr. P.
Urbášek). RMO bude prioritně podporovat konání kulturních a společens§ch

akcí v jednotlivých městských částech. Účast gararrta na konkrétním jednání

KMČ bude

zveřejněna a občanése na něj mohou obracet s podněty

a

dotazy

přímo na jednání komise.

III. Otevřené bodv z minulého zápisu

I. Záměr vybudování přechodu pro chodce na ulici Šternberská včetně
opravy související dešťovékana\izace na ulici B.Martinů: KMČ je si
vědoma priority vybudování přechodu z pohledu situace na hlavním
silničnímtahu Štemberskéulice, není zde ani žádnémísto pro přecházení

a ari

chodník po žáďné straně stávajícízástavby.

KMČ bude vyvíjet

snahu, aby stavba přechodu byla zařazerLa mezí prioritní akce města. O
dalšímvývoji budou občanédále pruběžně informováni.
2.

Pí Letoch ová zaKMČ projednala se zástupkyní DPMO požadavky KMČ
ohledně zmény jízdníhořádu tak, aby v

Ř

tint<y

č 70I byly

barevně vyznačeny spoje, které jezdí přes Selské náměstí,

a

zřetelně

aby byla

zvětšena také velikost písma vyvěšených jízďních řádů na zastávkách
(stížnosti občanůna malé nečitelnépísmo). Byla přislíbena náprava, bude
dále sledováno.
-,

J.

V období vegetace

bude provedeno prořezání topolů a následně vykácení

špatných kusů na ulici B.Martinů (u rybníka).
4.

KMČ upozornilanavzn7kající černou skládku
hřiště -

MPO

informovala tele-fonic§ předsed§ni komise

nitpravy a odstranění
5.

KMČ upozornila

stavební sutě u vjezdu na

o lednání

sklád§.

na problém prorustání zeleně na oprayeném chodníku do

Chválkovic, rovněž bude vznesen požadavek na projednání otžzky
možnosti vyltrazení parkování pro návštěvníky hřbitova ve Chválkovicích

-

bude nutné řešit společně s

KMČ Chválkovice (zatímy rozpracovaném

stavu).

IV. Nové bodv
a) Došlá pošta
Oznámení DPMO o zrušení linky č. 28, která zajížděIak hypermarketu
Globus - umístěno na vývěsce KMČ.

NovY jízďní řád linky č.31 s časovým posunem jednoho spoje, nově
odjezdem ve 14.07 hodin z Týnečka - umístěno na vývěsce.

TSMO - rozpis činnostína měsíc červen 2015 - umístěno na vývěsce

s

V. Různé diskuze

a) Předsedkyně

KMČ obdržela od

občanůstížnostna stav stromu,

kteý

se

nacbází vparčíkuu zastávky, tento strom je suchý a ofuoh4e občany padáním

větví. OŽp přislíbilo kácení stromu. Dne 7.6.2015 dále proběhne kontrola OŽP

zeleně,

KMČ upozornila na

nutnost prořezu suchých větví kaštanu na

Šternberskéulici u kontejneru.

b) Na schůzi byl na pozváru předsedkyně komise přítomen předséda místního
Sokola p. Z. Šuba,kterému byla nabídnuta ze strany

KMČ finančnípodpora

a

spolupráce členůna přípravě a konání Ňzných akcí. Zárovei byla přislíbena

pomoc při řešení ýměny linolea v místnosti, Iďerá je vyrržívána ke cvičení,

jelikož stávající linoleum je v nevyhovujícímstavu. Pan Šubarovněž seznámil
členy komise

s

tím, že v současnédobě jedná s příslušnými odbory MMOI o

stavu ziď§ na hřišti, která

je

v havarijním stavu. Předsedkyně

4istí na

stavebním úřadě náležitosti potřebné k opravě zíďky a bude se snažit pomoci při
jednáních na příslušnýchodborech MMOI.

KMČ upozorňuje všechny občany Týnečka, aby neparkovali svá vozidla na
chodnících, používalik parkování svých vozů jen místa k tomu určená a
c)

umožnili tak ostatním občanůma vozidlům IZS pruchod a prujezd. MPO dle
informace

již provádí pruběžnékontroly a věci řešízatím poLlze

domluvou

občanům.

d) Stav příprar,y cyklostezky Týneček - Chválkoyice. K tomuto bodu bylo
zjištěno, že cyklostezka je zařazena do plánu investic letošníhoroku, nyní je
požádáno o prodlouženístavebního povolení, jelikož původnípovolení pozbylo

platnost. Stavební povolení bude nově prodlouženo do 31.12.2017

.

e) Dne 2.6.2015 TSMO provede prohlídku místníchkomunikací a chodníků,

zjístíjejichstav a zpracqe návrh rozpočtu na opravu qítluku v komunikacích

a

nového pí edlažďění chodníků.

0 KMČ požádá TSMO o

sdělení ceny opra\T/ chodníku u pomníku padlých

včetně úpravy zelené a odhad ceny na oprayu zidlq na hřišti. OŽP bude
požádáno o prověření možnosti skácet přerostlý stříbrný smrk u budovy školky.
g)
a

V rámci plánu oprav komunikací bude požádáno o píedlážďénívjezdu do MŠ

položeníúzkéhochodníku natravnaté ploše pro vstup do zadní části MŠ.Bude

nutné ve věci oslovit ředitele školy a odbor školství.

h) Pan Jelének zqisíípříprar,-una vytvoření weboqich stránek Týnečka.

VII. I]končení
Předsedkyně ukončila jeďnání v 19.30 hod. Příštíjednání se bude konat v místní
knihovně 25. června v 18.00 hod.

Jednáníjsou veřejná a veřejnostje na ně srdečně zvána.
Komise uvítá jakékoliv podněty od občanů.

Zapsala : Miroslava Trembáčová
Zápis doplnila a ověřila předsedkyně

KMČč.27 Mgt Vlasta Kauerová
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