KMČě,27, oLoMoUc - TÝNEČEK
Zápis č.1,1/201,5
z

jednání dne26.Iistopadu 2015

I. Prezence

Přítomni: V. Kauerová, M. Trembáčová, J. Jelének, J. Jordán, Š.Šubová,R.
Zapletal, M. Letochová
Hosté: zástupce

MPO

stráňnik Kubina

Prezenčnílistina je nedílnou součástíčistopisu tohoto zápisu.
||. Zab'ájení

KMČ se sešla v

1B.00 hodin.

V pruběhu jednání bylo přítomno

7 členů.Komise

byla usnášeníschopná po celou dobu jednání.

III. Otevřené body z minulého jednání
1. KMČ dala podnět na odbor dopravy, zda je možno zaÝJualizovat dopravní
znaěení na lúzemíTýnečka a rovnéžpožáďala o omezení rychlosti vozidel na
celém územi obce. KMČ několikrát tento požadavek urgovala. Z odboru
dopravy poté KMČ obdržela ryjádření k tomuto požadavku (pí. Motyčková)
s negativním stanoviskem. KMČ s tímto vy,jádřením nesouhlasí a změny bude i
nadále na odboru dopravy požadovat K tomu bodu proběhlo hlasování, kde se
členovéjednomyslně vyslovili pro pokračováníjednání. Na radaru umístěném
na ulici Šternberská byly vyměněny baterie.

Požadavek na umístění košů- OŽP podalo KMČ návrh fla umístění
plastových odpadkových košůna izemí Týnečka. ČlenovéKMČ navrhli místa
pro umístění odpadkoých košůa žádostpředají na OŽP (lokalita Chaloupky, U
rybníčka,vilová zástavba, parčíkuzastávlq, místni hostinec).
2.

3. KMČ bude požadovat odstranění betonového bloku s dráty v parčíku.Bude
podán podnět na OŽP na existenci ,,černéskládky" a KMČ bude požaďovat její
odstranění prostřednictvím TSMO.

KMČ obdržela podnět paní Fkicišinovéna nepřehlednost při přecházení

cesty
u kapličky z důvodu vysokého vzrůsfu živéhoplotu kolem kapličky. Jelikož do
plot sestříhán, podá předsedkyně oíiciální požadavek na
dnešního dne není
TSMO, aby byla úprava živéhoplotu provedena. KMC pažádala TSMO také o
odvoz shrabaného listí u kapličky - tento požadavek byl splněn.
4.

žiý

5. Sběrová sobota v Týnečku - KMČ se připojí k vy,jádřením ostatních KMČ a
bude požadovat, aby naúzemí Týnečka probíhaly každoročněsběrové soboty ve
dvou termínech - juk na jaře, tak i na podzim. Pokud nebude možnépožadavku
vyhovět, bude KMČ požadovat v podzimních měsícíchalespoň přistavení
kontejneru na spadané listí.
6.

KMČ se dohod?a, žepro seniory zTýnečka zajistí organizaci

předvanočního

posezení s hudbou a besedy o historii Týnečka s prezentací fotogtafií. Z
časoých důvodůbyla tato akce přesunuta na začátek příštíhoroku.

7. Přechod pro chodce na ulici Šternberská: proběhlo setkání občanůse

zpracovatelem projektu. Projektant Ing.Voříšek představil návrh realizace
přechodu, objasnil situaci na projektu a odpověděl na dotazy občanůtýkajícíse
tohoto návrhu. Konečná vefz;e projektu bude opět předložena k posouzení a
vy,jádření KMČ. Projektant dosud nezaslal na MMOL, odboru investic
konečnou v erzi proj ektu.
8. Pan Zapleta| upozornil na odkrytý kanál na Blodkově náměstí 12. Opraveno šachta je zabetonována a překryta.

přivyjížděníautomobilů ze
Šternberskéulice na hlavní silnici (u zastávky) ,důvodu parkujících aut na
vybetonované ploše nad stanovištěm kontejneru. Požadavek na MPO - pruběžně
9. Pan ZapIaaI opětovně upozornil na nepřehlednost

sledovat a ukládat sankce

10.

-tryá.

KMČ odmítla spoluťtnancovat ze

svého rozpočtu realízaci cyklostezky.

Prioritou je realizace přechodu pro pěší,kteď je jížzaíazen do plánu investic
města na rok 2016.

IV. Nové body
a) Doštá pošta
-

TSMO nebudou v zimním období informovat o plánu prací.

- Nové tariff pro seniory
změny v MHD

v

MHD, posílenídopravních spojů a krátkodobé

- umístěno na vývěsce.

- Změna jízdnich řádu od 1 3.12.201 5 - aktuální zmény MHD vyvěšeny na
qivěsce.

V. Různé,diskuze
a) Na územíTýnečka byly vysazeny nové stromky.

12.12.2015 ve 14.00 hodin se uskutečnína hřišti pod záštitou KMČ
a Sokola
". Proběhne vystoupení dětí z MŠpod
vedením paní učitelky Gregorové, zdobení vánočního stromu dětmi z MS,

b)

V sobotu

..M

slavnostní rozsvíceníorvánoČníhostromu" pod patronátem faráře P.
Bedřicha, nadíIka s Mikulášem a čertem. Občerstvení a hudební produkce je
zajištěna. Pro obdrženínadílky je nutné děti nahlásit do 9.12.2015 na email:
vlasta.kauerova@olomouc. eu

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

určená a umožnili tak ostatrrím občanůma vozidlům IZS pruchod a pŇjezď.
MPO bude provádět pruběžnékontroly a za zjištěníporušeníbude ukládat
pokuty.

O KMČ wTý^{á

občany Týnečka zřad seniorů, zdaby někdo znich neměl
zájemujmout se organizace klubu senioru v Týnečku.

VI. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednaní v 19.30 hodin. Příštíjednrání - poslední v roce
2aI5 se bude konat v místníknihovně lO.prosince 2015 v 18.00 hodin.
Jednání jsou veřejná a veřejnost je na ně srdečně zlrátna.

Komise uvítájakékoliv podněty od občanů.

Zap sala: Miroslava Tremb
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Zápis doplnila a ověřila předsedkyně

KMČ č.27 Mgr. Vlasta Kauerová
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