KniČ é,27, oLoMoUG - TÝNečex
Zápis

ě.1,12016

z jednání dne 21. ledna Za16

I. Prezence

přítomni: V. Kauerov á,M.Letochová, š. šubová, M. Trembáčová, J, Jelének,
J. Jordán, R. Zapletal
Hosté: ástupce

MPo strááúk Kubina, matůeléFraisovi

prezenčnílistina je nedilnou součástíčistopisu tohoto ápisu,
II: Zahájení
hodin. V průběhu jednrání bylo přítomno 7 členů,Komise
byla usnášeníschopná po celou dobu jednání,

KMč se sešla v 18.00

ffi: Otevřenó body z minulého jednání
trvá
apelovat na zlepšeníkomunikace s odborem dopravy, Stále
a omezení
požadavek na ai<tualizaci dopravního značenína územíTýnečka
rychlosti vozidel na celém územi obce,
1.

KMč bude

lokality potvrzeny
Z.Požaďavek na umístěníkošůna psí exkremenťy - ztstává,
místníhostinec a parčík
( ul. Chaloupky, B. Martinů u rybní8ka, vilová zástavba,
u zastávky) . Žádostbude předrána na OZP,
3. Betonový blok s dráty v parčíkubyl

již odstraněn,

na Blodkově nám,
4. Podnět na nepřehlednost při přechazení cesty u kapličky
vyřešen *žW ptot byl již ostříhan,

_
s Ing, K,
5. Sběrové soboty (na jaře a na podzim) v Týnečku Pr".b"ry: jganani
jeho stranY
; óži,il-"ý sdělil, že nelze vyhovět poŽadavku KMC. Z
bude
byly navrže"y p.; ryneret á korrtejnery o obiahu ó60 liťů,Realizace
U rybníčka,
upřesněnu_ pru.rdepodobně na jaře, KMč se shodla na lokalitě

r;;it.*

6. Přechod pro chodce na ulici Šternberská k opětovnému setkání
s

projekíantem Ing. Voříškem, ktelý na podzim představil návrh realizace

přechodu, zatím nedošlo.

Východní tangenta * byto zahájeno zjišťovacíYueníMinistersWa ŽP - EIA do 20. ledna 20t6 mohly být dany připomínky k předloženému záměru. KMČ
bude požadovat po statutárním městu Olomouc veřejné jednání s občany
7.

Týnečka o této stavbě.

IV. Nové body
a) Došlá pošta

- Bc. Horňáková* rozpts prací na rok 2aI6,

čerpáníprovozních prostředků.

KMČ navrhuje

KMČ mají zaúkol vytvořit plány

pro rok 2016:

- opravy v/tluků po zimě,

- nový chodník na ulici B. Martinů - navázat

na rrový chodník v zatáčce u
rodinného domu Králových a pokračovat směrem ke Sternberské ulici,
- přechod pro chodce na Šternberskéulici,

- oprava hraničnízídky na hřišti,
- výměna podlahové krytiny v tělocvičně místníhoSokola v budově

MŠ.

b) dopravce žádá o návrhy na změny názvů zastávek do konce května 2016,
změny by byly realizovány se změnami jízdnichřádů od prosince 2016. KMČ
nemá připomínky k názvu zasáÝLqt ,,Týneček".
V. Různé,diskuze
a) po Ing. Puhačovi převzala od ledna zarc odbor vnějších vztabů a informací,
komunikaci s KMČ a DP paní Bc. Daniela Horňáková.

b) 15.12.2015 proběhlo místníšeťeníve věci přerostlé zeleně především na ul.
Šternberskéa v parčíkuu zastávky. OZP zrealizuje v době vegetačníhoktidu
proíezy. U křížkudojde k vyfrézování pařezupo vzrostlé lípě a zasazeni nového
stromu. U paní Homolové se prořežou vzrostlé vrby a tuje, dáIe pak u
kontejnerů se ořeže bříza a suchý jírovec bude odstraněn. V prokáceném parčíku
u zastávky by se měly vysadit nové strorny a keře. Je pořeba dořešit na

majetkoprávním odd. neudržovaný pruh pozemku v parčíku,jelikož majitel žije

v zabraričí.

Upozornění občanům:Nachází-li se neudržovaná zeleň
pozemku, bude vlastník OŽP vyzvánk údržbě.

na

soukromém

c) ManželéFraisovi vznesli dotaz na pokácení borovic před jejich domem na ul.
B. Martinů naproti místnímu hostinci, doporučeno řešit s OZP.

d) Trvá potřeba ořezu topolů u rybníčkana ulici B. Martinů a
chodníku vedoucího do Chválkovic - prověřit požadavek uOŽP.
e) Připravit plán akcí pro děti

rráůet

topolů na

i dospělé v Týnečku na rok 2aI6 - občanébudou

včas informováni prostřednictvím rozresen]ich let,áčku do schráneh na qivěsce,
v obchodě a na intemetových strankách KMC.

IV. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 20.00 hodin. Příštíjednání se bude konat
v místníknihovně 25. února 2016 v 1,8.00 hodin.
Jednání jsou veřejná a občanéjsou zlráni, aby zde podávali své podněty.

Zapsala: Bc. ŠárkaŠubová,

Zápis doplnila a

DiS.

roMtssuĚsrsrÉčÁsnl.zz

{1

Olomoyc - Týneček

/a"*
'q)
ověřila předsedkyně KMČ ě.27 Mď Ýlasta Kaur

