
KMě é.27, oLoMoUG - TÝNEČEK

Zápis č.51201,6

z jeďnání dne 26. lcvětn a2a16

I. Prezence

Přítomni: V. Kauerová, M. Letochová, M. Trembáčová,I. Jelének, J. Jordán

Omluveni: R. Zapletal, Š. Šubová

Hosté: p. Kypěna

Prezenční listina je nedilnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

|I: Zaltájení

KMČ se sešla v 18.00 hodin. V pruběhu jednání bylo přítomno 5 členů. Komise
byla usnášení schopná po celou dobu jednani.

III: Otevřené body z minulého jednání

1. Na zél<ladě žádosti odboru koncepce MMOL (Ing. Luňáček) byl aktualizován
gožadavek n3 omezení rychlosti vozidel především v úseku tnr. Malá
Sternberská, Sevčíkova, Blodkovo náměstí, Chaloupky (dopravní zračky).

Z.Požadavek na umístění košů - proběhne místní šeťení se zástupcem odboru
životního prostředí - požadavek ul. Chaloupky, B. Martinů u rybníčka, vilová
zástnrba, místní hostinec a parčík u zasávky.

3. Přechod pro chodce na ulici Šternberská - rcalizace posunuta na červenec
2017 z důvodu požadavku KMČ na řešení objizdné Ťati v době préadnín.
Komise požaduje od odboru investic opětovné jednrání s veřejností. Probíhá
zptacování PD.

4. Východní tangenta EIA

Až do 30. června 2016 budou obyvatelé olomouckých čtvrtí zatižených

trattzitní dopravou sbírat podpisy pod peticí žádqící urychlené vybudování
qýchodního obchvatu města - podrobnosti na vývěsce. Tzv. ,, východní

tangentď' by měla odvést z města tranzitní dopravu vedenou čtvrtěmi Holíce,
Hodolany, Bělidla, Chválkovice a Týneček. Ty jsou neúměrně zatiženy hlukem



a exhalacemi. Vybudování obchvafu by zároveň zvýšilo bezpečnost těchto
čfrrrtí, z níchž zmizi většina kamionů.

IV. Nové body

ObČané obdrží dotaznílry a informační leták ve věci umístění nádob na
plast a papír přímo u rodinných domů, velikost nádob je 240litru, stejně jako
klasická popelnice avwéňí se lx za 4 ťýdny, jsou barevně odlišené popř. budou
Šedé s barevným pruhem. Město má tendenci zavést §rto popelnice celoplošně,
Yvplněné dotaznílcv mohou zájemci předat osobně na adrese pí.Kauerové,
Sternberská 39, nebo v knihovné (kažďá středa od od 16-18.00, neděle od 13-
15.00 hod, nebo na emailovou adresu: vlasta.kauerova@olomouc.eu a to do
27.Června. Y září by se popelnice objednávaly, v říjnu/tistopadurczyážely a od
prosince 2016 by se odpad zaéal z těchto popelnic vyvéňet.

Sběrové soboty -22.10.2016 u rybníčka. Důvodem omezení sběrových sobot je
cenová náročnost (3x draňi než kumulace odpadu ve sběrných dvorech
s následnou likvidací). Město postupně nrahlje, že sběrové soboty zaniknou.
Město máv úmyslu vybudovat noyý sběrový dvůr, zatímnebyla určena lokalita.

Plán sečení na červen - vyvěšen na vývěsce

Občané si stěžují na špatné vysfupováni z autobusu ŇjížděJicího ze směru od
města, kteď nezastavuje na podélné zastávce po směru jízdy, ale zatáěí na
druhou zastávku. Starší občané obtížně vystupují a překonávají neúměrný sestup
ze schodŮ autobusu přímo na silnici. Opravená iastávka nósphuje parametry
pro ýstup invalidních občanů. If,VIČ požaduje projednání s dopravcemo aby
autobusy zastavovaly na původní zastávce po směru iízdy, kde je výstup
pro občany se sníženou pohyblivostí možný.

Opravy chodníků a výtluků po zímé technické služby situaci jlž
monitorovaly -proběhne nacenění arealizacev návantosti na volné kapacity.

V. Různé, diskuze

a) Problematika přerostlé zeleně především na ul. Štemberské. KMČ
připomíná všem občanům, aby se s problematikou přerostlé zeleně obraceli
přímo na KMČ Týneček.

Komise taktéž vznáší ďotaz ohledně vykácení Topolů na ýpadovce zTýneěka
směrem na Šternberk. Komise o kácení nebyla infórmovana.

Potřeba ořezu topolů u rybníčka na ulici B. Martinů análettopolů na chodníku
vedoucího do chválkovic -trvá.



b) Komise vyslovila požaďavek na instalaci nové vývěsní tabule u MS na

Blodkově nám. - bude realizováno.

c) Stížnost občanů na špatně fungující zaíízení - uskutečnilo se policejní
hlášení, které nebylo srozumitelné. KMČ žádáprověření funkčnosti zaňízení.

d) Nahlášena skládka na polní cestě na konci ulice Štemberská (suť pod
vzrostlým porostem u výjezdu na státní silnici) - bude nahlášeno odboru
životního piostředí jako černá skládka. KMČ upozorňuje občany ,že v případě
zjištění původce jakékoliv skládkyo mu bude uložena MMOL peněŽitá
pokuta.

e) Zastávka MHD autobusů - do přísďešku zatéká (v místě u vyvěšených
jizdních řádů), požadavek na DPMO na opraw

f) Veřejný internet v místní knihovně dle sdělení kniho.,rnice provozuje
MMOL, požadavek na opětovné uvedení do provozuschopného stavu

g) Nové stránky na internefu, kde jsou umístěny informace o plánovartých a
probíhajících investicích a opravách na území města:

http ://menimeolomouc. eu/úvod

Akce: 4. červen 2016 - Kácení máikv a karneval pro děti (pozvánka na
vývěsce)

Změna termínu akce rozloučení s prázdninami: 27.8. 201,6

YI. Ukončení

Předsedkyně ukončila jednání v 19.00 hodin. Příští jednátí se bude konat
v místní knihovně 30.června 2016 v 18.00 hodin.

Jednáníjsou veřejná a občanéjsou zváni,aby zde podávali své podněty.

Zapsala: Mgr.Kauerová

Zapis ověřila předsedkyně KMČ č.2? Mgr. Vlasta Kauerová
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