
KMČ é.z7|oLoMoUG - TYNEcEK

Zápis č. 10/2015

z jednání dne 29. října 2015

I. Prezence

Přítomni: V. Kauerová, M.Trembáčová, J. Jelének, J. Jordán, Š. Šubová,

R. Zapletal

Nepřítomen: M. Letochová - omluvena

Hosté: zástupce MPO stráĚnikKypěna, Ing. Šnajdr za MMOL, odbor investic,
projektant Ing. Voříšek, p. Novák, rodina Ptáčková, marůelé Fabiánovi, p.Kauer

Prezenční listina je nedíInou součástí čistopisu tohoto zápisu.

IIz Zahájení

KMČ se sešla v 18.00 hodin. V pruběhu jednání bylo přítomno 6 členů. Komise
byla usnášení schopnápo celou dobu jednání.

III: Otevřené body z minulého jednání

1. KMČ dala podnět na odbor dopravy, zda je možno zaktualizovat dopravní
značení na území Týnečka a rovněž požádala o omezení rychlosti vozidel na
celém území obce. Tento bod je v jednání - zajistíkoordinátor pro KMČ. Jelikož
do dnešního dne neobdržela KMČ reakci na tento podnět, předsedkyně bude
tento požadavek urgovat -trvá.

Z.Požadavek na umístění košů OŽP podalo KMČ návrh na umístění
plastoých odpadkor.Ych košů na ízemí Týnečka. Členové do příští schůze
navrhnou vhodná místa na umístění odpadkových košů a poté KMČ předá
žádost na ožp.

3. KMČ požádáo zajištění postřiku chodníku u autobusové zastáv§ na OŽP a

bude požadovat odstranění betonu v parčíku - na místě bývalé telefonní bud§.
Jelikož tento podnět OZP zatím neřeší, KMC jej bude urgovat - twá.

4. Pokácení smrku u pomníku. Po prohlídce smrku referenty OŽP nebyl
požadavek na pokácení smrku schválen s odůvodněním, že strom není v



takovém stavu, kterY by vyžadoval jeho odstranění. V období k tomu určeném
proběhne pouze ptďez suchých větví smrku. Strom rovněž MMOL nebyl
vybrán j ako,,vánoční".

5. KMČ obdržela podnět paní Flricišinové na nepřehlednost při přecházeni cesty
u kapličky z důvoáu rryrokého vzrůstu živéhoplÓtu kolem kapličky. Žádostbyla
předána technický službám. TSMO má rovnéž na starost i údržbu kolem
pomníku. KMC požádáTSMO také o odvoz shrabaného listí u kapličky.

6, Sběrová podzimní sobota v Týnečku - na podzim 2015 není sběrová sobota
plánována, KMČ bude na příští obdobi požadovat, aby na území Týnečka
probíhaly každoročně sběrové soboty ve dvou termínech - jarolpodzim, neboť
sběrové dvory jsou od katastru městské části dosti vzdá|eny.

7. Od |3.12.2015 budou platit nové jízdní řády autobuso..Ych linek. O
změnách budou občané informováni v zápise z listopadového jednání KMČ na
vývěsce a intemetových stránkách.

S. KMČ se dohodla, že pro seniory zTýnečka zajistí organizaci předvánočního
posezení s hudbou a besedy o historii Týnečka s prezentací fotografií. O
zajíšténíhudební akce bude pažádánapí M. Mohaplová.

IV. Nové body

a) Došlá pošta

- T§MO nebudou v zimním období informovat o plánu prací.

- Nové tarify pro seniory v MHD, posílení dopravních spojů a krátkodobé
změny v MHD - umístěno na vývěsce

_ Dne 19.11.2015 dle sděleni ČBZ přerušení dodávek elektrického proudu -

vyvěšeno na vývěsce

V. Různé, diskuze

a) Přechod pro chodce na ulici Šternberská: proběhlo setkání občanů se
zpracovatelem projektu. Projektant Ing. Vořišek představil návrh
realizace přechodu, objasnil nové úpravy oproti původnímu projektu a

odpověděI na datary občanů tykajici se tohoto návrhu. Současně Ing.

Šnajdr informoval, že akce je prozatím zařazena do plánu investic na
rok 2016. Konečná verze projekťu bude opět předložena k posouzení a
vyjádření KMČ. Občané budou o termínu informováni na webových
stránkách komise na qývěsce KMČ (autobusovázastávka).



b) KMC požáďala o sledování zdravotního stavu vzrostlého kaštanu u
stanoviště kontejneru na ulici Šternberská, jelikožpadánivětví z kaštanu
ohrožuj e prochénející občany.

c) KMČ znovu upozorňuje všechny občany Týnečka, aby neparkovali svá
vozidIa na chodnících, používali k parkování sých vozů jen místa
k tomu určená a umožnili tak ostatním občanům a vozidlům Izs
pruchod a prujezd. MPO bude provádět pruběžné korrtroly a za zjištění
porušení bude ukládat pokuty.

d) P. Jordán požáda| zástupce MPO o provádění měření rychlosti vozidel
na ulici Bohuslava Martinů, váledem k velké rychlosti projíždějících
vazidel, které ohrožují chodce a děti na této ulici.

e) P. Zapletal upozornil na kanál na Blodkově náměstí t2 (vtrávníku),
kt"ď je za|cýý pouze plechem. KMČ nahlásí tento stav na TSMO a bude
požadovat nápravu.

f) Záúlpce KMČ požádá učitelku UŠ rýneček p. Dagmar Gregorovou o
spolupráci na adventní neděli v Týnečku (pásmo dětí z MS pod viánočním
stromem).

g) P. Zapletal upozornil na nepřehlednost při vyjíždění automobilů ze
Šternberské ulice na hlavní silnici (u zastávky) z důvodu parkujících aut na
vybetonované ploše nad stanovištěm kontejneru. Pažadavek na MPO -
pruběžně sledovat.

VI. Ukončení

Předsedkyně ukončila jednání ve 20.30 hodin. Příští jednání se bude konat
v místní knihovně 26. listopadu v 18.00 hodin.

Jednání jsou veřejná a veřejnost je na ně srdečně zvéna.

Komise uvítá jakékoliv podněty od občanů.

KMČ se obrací s prosbou na občany Týnečka, zda by se někdo ujal
založení a provozování klubu senioru pod záštitou MMOL v Týnečku.
Případní zájemci se mohou obrátit na předsedkyni komise. Děkujeme.

Zapsala: Miroslava Trembáčová

Zápis doplnila a ověřila předsedkyně KMČ č.27 Mgr. Vlasta Kauerová

uĚsrsxÉčÁsnurh.
Olonouc - Týneřck


