
Zápis č.12l20l5

z jednání dne lO.prosince 2015

I. Prezence

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

Zapleta| M. Letochová

Hosté: zástupce MPO strážník Kubina

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

II. Zahájení

KMČ se sešla v 18.00 hodin. V pruběhu jednaní bylo pfftomno 7 členů. Komise
byla usnášení schopná po celou dobu jednání.

III. Otevřené body z minulého jednání

1. KMČ dala podnět na odbor dopravy, zda je možno zaktualizovat dopravní
značení na územi Týnečka a rovněž požádala o omezení rychlosti vozidel na
celém územi obce. Z odboru dopravy poté KMC obdržela vyjádření k tomuto
požadavku (pí. Motyčková) s negativním stanoviskem. KMC s tímto vyjádřením
nesouhlasí a zmény bude i nadále na odboru dopravy požadovat. K tomu bodu
proběhlo hlasování, kde se členové jednomyslně r,yslovili pro pokračovrání
jednání.

Z.Pažadavek na umístění košů - Čler,orré KMČ navrhli místa pro umístění
odpadkoqich košů a žádost předají na OŽP v lednu (lokalita Chaloupky, U
rybníčka, vilová zástavba, parčft u zastávky, místní hostinec).

3. KMČ bude požadovat odstranění betonového bloku s dráty vparčíku. Bude
podrán podnět na OŽP na existenci ,,černé skládky" a KMČ bude požadovat její
odstranění prosfrednictvím TSMO.

4. KMČ obdrželapodnět paní Flricišinové na nepřehlednost při přecházeni cesty
u kapličky z důvodu vysokého vzrůstu živého plotu kolem kapličky. Jelikož do
dnešního dne není žiý píot sestříhán, proběhne v týdnu od 14.12.2015 místní
šetření s pracovníky OZP na místě samém.



5. Sběrová sobota v Týnečku - KMČ se připojí k vyjádřením ostatních KMČ a
bude požadovat, aby naízemi Týnečka probftaly každoročně sběrové soboty ve
dvou termínech - jak na jaře, tak i na podzim. Pokud nebude možné požadavku
vyhovět, bude KMČ požadovat v podzimních měsících alespoň přistavení
kon€neru na spadané listí.

6. Přechod pro chodce na ulici Šternberská: proběhlo setkání občanů se
zpracovatelem projektu. Projektant Ing.Voříšek představil návrh realizace
přechodu, objasnil situaci na projektu a odpověděl na datary občanů týkající se
tohoto náwhu. Konečná verze projektu bude opět předložena k posouzení a
rl,jádření KMČ. Projektant dosud nezaslal na MMOL, odboru investic
konečnou verzi projektu.

7. KMČ odmítla spolufinancovat ze svého rozpočtu realizaci cyklostezky.
Prioritou je realizace přechodu pro pěší, ktery j" jů zaŤazen do plránu investic
města na rok 20|6.

IV. Nové body

a) Doštá pošta

- Informace o provozu MHD o viánocích - umístěno na ývěsce.

- Změna jízdních řádu od 1 3. |2.201 5

V. Různé, diskuze

a) V neděli 20.12.2015 ve 14:00 proběhne slavnostní vánoční mše v kapličce a
od l5:00 v MS se uskuteční vánoční posezení pro seniory.

b) KMČ wTývá občany Týnečka, zdaby někdo zruchneměl zájemujmout se
organizace klubu senioru v Týnečku.

VI. Ukončení

Předsedkyně ukončila jednani v 19.00 hodin. Příští jednaní §e bude konat
v místní knihovně v budově MS 28. ledna 2016 v 18.00 hodin.

Jednrání jsou veřejná a veřejnost je na ně srdečně ntána. Komise uvíájakékoliv
podněty od oběanů.

Zap sala: Miroslava Trembáč ová

vaZápis doplnila a ověfila předsedkyně KMČ č. 27 Mgr. Y


