KMč é.27, oLomouc

_

TÝNečex

Zápis č.212016
z jednání dne 25. února 2016

I. Prezence

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

MPO striůníkKubina

Prezenčnílistina je nedílnou součástíčistopisu tohoto zápisu.

IIz Zahájení

KMČ se sešlav 18.00 hodin. Vpruběhu jednání bylo přítomno

6 členů.Komise

byla usnášení schopná po celou dobu jednání.

III: Otevřené body z minulého jednání

KMČbude

nadále apelovat na zlepšení komunikace s odborem dopravy. Stále
trvá požadavek na aktualizaci dopravního značenína tzcmí Týnečka a
omezení rychlosti vozidel na celém územíobce.
1.

2. Požadavek na umístěníkošůna psí exkrementy * zťstává, a znovtl bude
podan písemně, lokality potvrzeny (u1. Chaloupky, B. Martinů u rybníčka,
vilová zástavba, místníhostinec a parčíku zastávl<y). Žádostpředána v lednu na

ožp.

3. Přechod pro chodce na ulici Šternberská - Rada města Olomouce rozhodla,
že se bude v roce 2016 (koncem léta) realizovat. Znovu by mělo dojít k setkání
s projektantem a občanébudou moci návrh připomínkovat. Občané,kíeých se
ýstavba přechodu bezprostředně dotýká, budou včas informováni. Hlavní
problém spatřuje KMČ v oúnce zajištění MHD v době rea\tzace projektu.

4. Východní tangenta - EIA * k ajrkY úřad vydal rozhodnutí o dopracování
státvqící dokumentace, RSD má představit trasu qichodní tangenty na jednání
s vedením SMOL. KMČ požaduje uskutečnit veřejná jednání s komisí Týneček,
Chválkovice a Pavlovič§. Projekt by měl byt zahájen v roce 2019 a dokončen
v roce 2022.

fV. Nové body
Došlá pošta
a) Bc. Horňáková:

-

metodický pokyn ťýkajícíse neperiodických publikací - pokud komise
budou využívat,musí se řídit zákonem č. 37lI995 Sb. o neperiodických
publikacích. (r- účelytohoto zíkona neperiodické publikace jsou rozmnoženlny literárních,

vědeckých a umělec§ch děl určenék veřejnému šířeni, které jsou vydávany jednorazově, popřípadě
nejvýše jednou ročně anebo po častech i častěji, tvoří-li obsahově jeden ceiek.)

dotaz na komise o pořizení společnéaparafury na ozvučeníakcí - komise
vyslovila souhlas s pořízením.

b) dopravce žádá o návrhy na změny názvů zastávek do konce května 2016,
změny by_byly následně realizovány se změnami jizdnich řádů od prosince
2016. KMC nemá připomínky knárvu zastávl<y,, Týneček".
V. Různéodiskuze

Mgr. Zdeřlka Černohouze z komise město- sřed ohledně spolupráce a
komunikace s odbory MMOL. Byla vfivořena čtyřčlennávyjednávací skupina
- řešíse problémy komunikace komisí s městem, čerpánípeněz, zpětné vazby
na požadavky komisí, které podávají a včasnéomámení komisím o záměrech
a) Návrh

města.

b) Problematika přerostlé zeleně především na ul. Štenrberskéa v parčíkuu
zastávky. OZP zr:ea\izqe v době vegetačníhoklidu prořezy. t] křížkudojde
kvykézování paíezv po vzrostlé lípě a zasazeti nového stromu. U paní
Homolové se prořežou vzrostlé vrby aďýe, dále pak u kontejnerů se ďežebííza
a jírovec. V prokáceném parčíkuu zasávl<y by se měly vysadit nové stromy a
keře. Je potřeba dořešit na majetkoprávním odd. neudržovaný pruh pozemku
v parčíku,jelikož majitel žlje v zalvaručí.Nachází-li se neudržovaná zeLeň na
soukromém pozemku, bude vlastník vyzván k údržbě.

c) Potřeba ořezu topolů u rybníčkana ulici B. Martinů a nálet topolů na
chodníku vedoucího do chválkovic.

2aI6, bude předan
d) připraven plán akcí pro děti i dospělé v Týnečku na rok
občanébudou o jebnotliv,ých akcích včas informovani

na oWI,

prostřednictvím roznesených letičkůdo schránek,
e) Komise

vyslovil apožadavek na instalaci nové vývěsní tabule

KMČ u MŠna

Blodkově nám.
f) Byla opravena lampa na zasávce v Týnečku,

_
ulici Šternberská
g) Požadavek na městskou policii parkování ""t?bezSPZna
je
nutné řešit,
v místě sjezdu autobusů u ťontejneni, parkovérrrti jných aut, to
h) Komise se dohodla na rozdělení jednotlivých odboru

MMo

na členy komise,

DFMO,
paní Letochová: oblast městské hromadné dopravy (odbor dopravy,

KISDoK)

Mgr. Kauerová: odbor dopravy

-

opravy komunikací

hospodařství
pan Jelének : odbor ňvotního prostředí _ péčeo zeleň a odpadové
pan Jordán: odbor dopravy - dopravní opatření

podnětů z dané
Občanése mohou na jednotlivé ěleny obracet v rámci sqfch
oblasti.

YI. Ukončení
jednání Se bude konat

Předsedkyně ukončila jednaní v 19.00 hodin. Příští
v místníknihovně 31. března 2016 v 18,00 hodin,

své podněty,
Jednání jsou veřejná a občanéjsou ruáni, aby zde podávali

Zapsala:Bc. ŠarkaŠubová, DiS,

Zapisdoplnila a ověřila předsedkyně KMČ č,27 Mgr, vlasta kauerová
,'i&
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Olomouc - ?ýneček

