
KMč é.27, oLoMoUc _ TÝNečex

Zápis č.612016

z jednání dne 30. června2016

I. Prezence

Přítomni: V. Kauerová, M. Letochová, Š. Šubová, M. Trembáčová,I.Jordán

Omluveni: J. Jelének, R. Zapletal

Hosté: p. Hájek ( N/FO)

Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

II: Zahájení

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

III: Otevřené body z minulého jednání

1. Na základě žádostt odboru koncepce MMOL byl akíualizovén požadavek na
omezení rychlosti vozidel v useku příjezdových komunikací do Týnečka
(především ze směru od Šternb erka a od Hlušovic). KMČ Zaaa Bc. Horňákovou
o písemné vyjádření v této záležitasti.

Z.Požadavek na umístění běžných odpadkových košů twá (ul. Chaloupky, B.
Martinů u rybníčka, vilová zástavba, místní hostinec a parčík u zasíívky).

3. Přechod,pro chodce na ulici Šternberská - rca|izace posunuta na prázdniny
20L7. KMC požaduje opětovné jednaní s veřejností. V současné době jsou
uzavírány majetkoprávru smlouvy na pozemky nutné krcalizaci stavby.

4. Východní tangenta EIA řeší se požadavek občanů Chválkovic na
zachavání prujezdnosti silnice z Chválkovic na Svatý Kopeček. Stále trvá
možnost podpisu petice na podporu real.izace tangen§ (bližší informace viz
nástěnka).

5. Byl ukončen příjem dotazníku ve věci umístění nádob na plast a papír
přímo u rodinných domů. Dotazrríky budou v pruběhu července zptacovány a
předány na MMOL, oddělení odpadového hospodářství. O dalším postupu
budou občané informováni.



6. Opravy chodníků a výtluků po zimě - proběhnou v průběhu prazdnin dle
volných kapacit Technických služeb.

7. ARRIVA - občané si opětormě stěžují na špatné vystupování zautobusu
přijíždějícího ze směru od města, Vreú nezastavuje na podélné zastávce po
směru jizdy, ale zatáčí na druhou zastávku. Starší občané obtížně vystupují a
překonávají neúměrný sestup ze schodů autobusu přímo na silnicl Opravená
zastávka nesplňuje parametry pro ýstup invalidních občanů. KMC požaduje
projednání s dopravc€m, aby autobusy zastavovaly na původní zastávce po
směru iwdy, kde je výstup pro občany §e sníženou pohyblivostí možný.

IV. Nové body

Nabídka bezplatnó právní poradny
Michal Zahnáš, Mgr. Jana Klosová -
v klubu seniorů íra Terrerově nám.

pro občany - JUDr. Erik Orlet, Mgr.
každý čtvnek od 13.00 - do 14.00hod.
2, Olomouc Nová Ulice. Tel. :

585 220 042, www.orlet-zahnas.cz

Od 1.7.20t6 - změny jízdních řádů v souvislosti sprázdninami. Linka 111 -
od 18.6. do 28.9.2016 bude v době pracovního klidu proyozována klouboúm
autobusem.

KMČ Týneček obdržela stížrost na špatné informování ze strany odboru
stavebního, oddělení státrú správy na úseku pozemních komunikací. V rámci
realizace přípojky pro RD došlo k úplnému dopravní uzavření poloviny ul. tzv.
malá Sternberská, o lcíerém nebyli občané včas informováni a rr rozporu
s vydaným rozhodnutím trvala déle než 3 dny, což způsobilo omezení přístupu
občanů do obydlí.

Zídka na hřišti - dle sdělení odboru majetkoprávního, PhDr. Slezákové je
postavena před 40 lety, doklady prokazujíci vlastnické právo ze strarty města
nebyly talezeny. Další možný postup bude projednrán s majetkoprávním
odborem, možné je zídku např. označít za věc opuštěnou. Po dobu 6 měsíců
musí být tato Ýma zveřejněna na úřední desce a po tuto dobu je možno se
k věci přihlásit jako majitel, což by mohl být Sokol Týneček, kteý by ji
následně opravil.

KMČ se dohodla s KMČ Chválkovice ve věci zajištéru údržby příkopy kolem
chodníku z Týnečka do Chválkovic na katastru Chválkovic.

Plán sečení na červenec - rryvěšen na vývěsce



V. Různéo diskuze

a)Problematika přerostlé zeleně především lta ul. Šternberské. KMČ
připomíná všem občanům, aby se s problematikou přerostlé zeleně obraceli na

KMČ Týneček.

Potřeba ořezu topolů - zjednáru 26.5.2016 vyplynulo - neshledán dŮvod

k ořezu topolů ,ru .r1. B. Martinů a d. Šternberská - nejsou vmajetku města,

žádost k ořezu jakékoliv zeleně může podat každý občan na OZP u Mgr. Jany
Kubíčkové.

b) Instalace nové vývěsní tabule u MŠ na Blodkově nám. Hlavní qývěsní
tabule bude nadále na autobusové zastávce. Tabule u MŠ bude sloužit předevŠÍm

k vyvěšenizáryisu a k upozornění na konání akcí.

c) Stížnost občanů na špatně fungující zařízení (policejní hláŠení) - komise
žádala o prověření funkčnosti sirén - prověřeno, zaŤízení je v pořádku, ale

neumožňuje jiná hlášení než poplachová. Uvažuje se o znovuzavedení místního
roálasu pro hlášení policie a pro účely integrovaného záe}trawého systému.

d) Oprava přístřešku na zastávce MI{D - KMČ urguje požadavek na opravu -
zatékénlí, ze strany DPMO není zpětná reakce.

e)Veřejný internet v místní knihovně není dle sdělení knihovnice
piooo^rchopnY. KMČ tento požaďavek doporučuje řešit s MŠ a dáIe

s proyozovatelem internetové služby.

í) Nejbližší akce na místním hřišti v Týnečku:

27 . 8. 2016 rozloučení s prázdninami

VI. Ukončení

Předsedkyně ukončila jednání v 19.00 hodin. Příští jednrání se bude konat
v místní knihovně 28. července 2016 v 18.00 hodin.

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

Zapsala: Bc. Šarka Šubová, DiS.

Zápisověřila předsedkyně KMČ č. zt Mgr. Vlasta Kauerová KoMIsEMĚ§Tl§,lÍ:;'*'
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