KIuČě.27, oLoMoUc - TÝNEČEK
Zápis č.912016
z jednání dne 29. září

zarc

L Prezence
Přítomni: V. Kauerová, M. Letochová, Š.Šubová,M. Trembáčová,I.Jordán, J.
Jelének,
Omluveni: R. zapletaI
Hosté: PČn * V. Ludvík, MPO * Hynek, Hanzlík

Prezenčnílistina je nedíInou součástíčistopisu tohoto zápisu.
IIz Zahájení

KMČ se sešla v

18.00 hodin.

V pruběhu jednání bylo přítomno 6 členů.Komise

byla usnášeníschopná po celou dobu jednání.

III: Otevřenó body z minulóho jednání

Na zálďadě žáďasti odboru koncepce MMOL byl aktualizován požadavek na
omezení rychlosti vozidel v úseku příjezdoqich komunikací do Týnečka
(předevší m ze směru od Šternberka a od Hlušovic). Komise opakovaně žÁďá
Bc. Ilorňákovou o písemné vyjádření v této záležitosti.
1,.

2.Požadavek na umístěníběžných odpadkových košůtrvá (u1. Chaloupky, B.
Martinů u rybníčka,vilová zástavba, místríhostinec a parčíku zastávky). O
finální lokaci rozlrodne město s ohledem na stávající rozmístění el. kabelaže.
3. Přechod pro chodce na ulici Šrcrnberská * realizace posunuta na prázdruny
2017. Odbor investic sdělil, že po vyřešenímajetkoprávních záůežitostíse bude
realizovat veřejné setkaní s občany Týnečka .

4. Východní tangenta EIA * dne 3.9.2016 proběhlo jednání s premiérem B.
Sobotkou, primátorem města, zásfrlpci komisí ( za KMČ Týneček p. Jelének).
Akce má podporu a prioritu, avšak nejsou realizovány zatím yYkupy pozemků a
není dokončena projektová dokumentace. Petice s podpisy byla předana.

5. ARRIVA - občanési opětovně stěárjí na špatnévystupovérlt zautobusu
přijíždějícíhoze směru od města, kíeď nezastavuje na podélnézastávce po
směru jizdy, ale zatáéí na druhou zastávku. Stížnostbyla projednána, t<tvtČ trva
na zachavání původních násfupních a výstuptich zastáveko navrhovaná řešení

jsou pro občany Týnečka nevyhovující.

IV. Nové body
Zmény v jízdnímřádu:

13.22 hod. zTýneěka na Hlavní nádraži autobus

autobusové ná&aží!

již nepokračuje na

13.52 hod. z Hlavního nádtaži do Týnečka - autobus

z autobusového nádraží!

již nevyjíždí

KMČ žádá o

udržbu 2. kratšího příchozího chodníčkuz ulice B. Martinů
na zastávku MHD. Dále o údržbupruhů zeleně kolem příjezdové cesty
z Blodkova nám. na ulici Nohejlova * od roku 2017 se bude sekat pouze levý
pruh, pravý pruh s vysazenými habry město odmíta MMOL posekat l§růli černé

qfsadbě.

Suchý strom na zastávce MHD je ozračen a bude pokácen, ostatní stromy na
točně MHD posfupně také usychají. Komise doporučuje výsadbu nové zeleně
v parčíkuu zastávky

MHD.

KMČ upozorňuj

erže občanéjiž mohou využívatdvou hnědÝch nopelnic na
bio odpad umístěných u rybníčka.

kMč fimto

v okolí obce!

žádá občanv. abv nesvpali shnilé ovoce na polní cestv

Zidka na hřišti - postavena před 40 lety, doklady prokazujícívlastnické právo

nebyly nalezeny. KMC nachystá fotodokumentaci pro první vstupní jednání.

V. Různé,diskuze
a) Odbor životníhoprosředí vynal vlastníka pozemků v úseku kolem chodníku
z Týnečka k benzinové pumpě ÓMV, aby prováděl pravidelné sečení.

b) Oprava střechy přístřešku na zastávce MHD * do konce .íjna 2016 bude
střecha opravna.

c) Komise upozorňuje na volně přístupný el. kabel v zídce plotu u domu č.p.99l4
na Ševčíkově
ulici. Dům je jižprodán v dražbě a komise žádá Bc. Horňákovou,

aby zajistila ťyuvu současnómu majiteli k nápravě a zabezpečení.Hrozí
úraz el. proudem.

d) Od 1.10.2016 platí změna přestupkového ákona. Kvuli rušenínočního

klidu budou muset veškeréakce končit ve 22.00 hoď. Za přestupek hrozí pokuta
až 10.000,-Kč, za opakované přestupky i zákaz pobytu. Doba nočníhoklidu je
vymezena v rozmezí od 22.a0 do ó.00 ráno. Akce plánované KMC a TJ
§okol na rok 2017 je nutné předem povolit v závazné městské vyhlášce.
KMČ odhlasoval a navrženéakce s konkrétními daty konání pro rok 2aI7, aby
mohly být ryracovány do obecně závamé vyhlášky a vztahovala se na ně
výjimka z doby nočníhoklidu.

e) Dne 1,2.10.2016

-

proběhne v prostorách Moravského divadla v době od
14.00 do 17.00 hod. tradičnícharitativní akce - Kabelkový veletrh * letáček ve
vitdně

22. l0.2016

- Sběrová

sobota

NejblĚšíakce:
Dne 5. n.2al6 se uskutečnív T;ýnečku LAMPIONO\.Ý PRŮVOD *ponrán§
na akci budou rozleseny, všichni jsou srdeěně rváni.

YI. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 19.00 hodin. Příštíjednaní se bude konat
v místrúknihovně 27. říina 201ó v 18.00 hodin.
Jednrání jsou veřejná a občanéjsou zváni, aby zde podávali své podněty.

KomspMĚsTsrÉ

Zapsala: Bc. Šárka Šubová, DiS.

Zápis ověřila předsedkyně

KMČ ě.27 Mgr. Vlasta
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