KMč ě.27, oLoMoUc - rÝnečex
Zápis č.7l20l5
z jednání dne 30. července 2015

I. Prezence

Přítomni: V. Kauerová,M. Trembáěová, M. Letochová, J. Jelének,.J. Jordán, Š.
Šubová
Nepřítomen: -

Hosté: náměstek primátora SMOL PhDr.P. Urbášek, gararí komise, zástupce
Sokola p. R. Zapletal,, zástupce MPO - p. Kubina

Prezenčnílistina je nedíInou součástíčistopisu tohoto zápisu.
IIz Zahájení

KMČ se sešla v

18.00 hodin.

V průběhu jednarrí bylo přítomno

6 členů.Komise

byla usnášeníschopná po celou dobu jednání.

III: Otevřené body z minulého jednání
Přechod pro chodce na ulici Šternberslcí- SMOL zada\o vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení. Situace z projektové
dokumentace je vyvěšena na vývěsc". Žádáone občany o pffpadné zas\ání
připomínek k návrhu na email: vlasta.kauerova@o1omouc.eu v termínu do
2O.srpna. Připomínky budou předány zpr acav ateli proj ektu.
1.

2. Předsedkyně obdržela stížnostod paní Homolové na stav komunikace na
Šternberskéulici, kde po dešti jsou v celé šířicesty kaluže. Špatnýstav
komunikace je již vyřešen - komunikace je opravena.

Povolení umístěníkošůna psí exkrementy je v kompetenci OŽP,
požaďavek bude předán v měsíci s{pnu. Na OZP bude rovněž podan
požadavek na zajištěníúdržbysoukromých i veřejných ploch, které nejsou

3.

udržovány (příkopa u chodníku z Chválkovic, Chaloupky, část parčíku)-.

4. Požadavek na přepracování jízdníchřádu linky č30L tak, aby byly

přes Selské náměstí, včetně zvětšení
ňetelné vyznačeny spoje zajíždějící

písma, projednala se zástupkyní DPMO pí. Letochová. Byla přislíbena
náptava.

5. Posun nočnílinky autobusu do Týnečka vjednání, vyvěšeno
nesouhlasné stanovisko kMč

6. Dne 29. 8. 2aI5 je
S

plánována akce ,,ROZLOUČENÍ

PRÁZDNINAMI". KMČ hlasovala

Pro: 6

o ťrnančnípodpoře akce.

Proti: 0

Zdržel se:0

lV. Nové body
a) Došlá pošta

- Oznámení DPMO o opravě Tř. Svobody - zrnéna tramvajového provozu od
8.B. -1I.9.2015- umístěno na vývěsce KMC.
-

TSMO - přehled činnostína měsíc stpen - vyvěšeno

V. Různé,diskuze
a) Pan Jordán zajistil, zasklení rozbité vývěsky KMČ (cena 968,-- WQ. Žádáme
občany, aby úmyslně nepoškozovali městský majetek.

b) Předsedkyně KMČ dohodla s KMČ Chválkovice provedení postřiku trávy
prorustaj í ci na chodníku z Ckw álkovic do Týnečka.
c) KMČ obdržela podnět od pana
chodníku na ulici B. Martinů 13
společnosti apožádá o opravu.

Y. Zatloukala na opravu propadlé vpusti na
- KMČ aznámí stav Moravské vodárenské

KMČ požaduje, aby odbor dopravy MMOL provedl akualizaci stávajícího
dopravní značenína územíTýnečka. Rovněž je třeba poškozenéstávající
dopravní zrač§ vyměnit. Ze strany občanůbyl dále vznesen požadavek na
d)

projednání omezení rychlosti vozidel na celém územíobce.

e)

Zástupce Sokola parl Roman Zapletal předložil rozpočet na akci

S PRÁZDNINAMI", která se bude konat 29.8.2015.
Předsedkyně projedná na MMOL možnou výši finančnípodpory na tuto akci pozvánka vyvěšena.

,,RoZLouČBŇ

0 Pan

Zapletal mloyu upozomil na havarýní stav zidky na hřišti. KMČ
požaduje, aby majetkoprávní odbor sdělil vlastníka a způsob, jak bude

provedena opra'va zídky, kíerá ohrožuje súm špatrrým technic§im stavem děti
na hřišti.
g) KMČ dá podnět příslušnémuodboru
hřišti doplnit houpačku pro staršíděti.

SMOL,

zďa

by bylo mažnéna dětském

h) KMČ znovu upozorňuje všechny občany Týnečka, aby neparkovali svá
vazidla na chodnícich, použvali k parkování svých vozů jen místa k tomu

určená a umožnili tak ostatním občanůma vozidlům IZS pruchod a prujezd.
MPO bude provádět pruběžnékontroly a za zjištěníporušeníbude již ukládat
pokuty.

IV. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 19.30 hodin. Příštíjednaní se bude konat
v místníknihovně 27. srpna v 18.00 hodin.
Jednáníjsou veřejná a občanéjsouzváni, aby zde podali své podněty.
Zap sala; Miroslava Trembáčová

Zápis doplnila a ověřila předsed§ně KMC ě.27 Mg.. Vlasta, Kauqrová

-#fr,m

