KMč ě.27, otomouc - TÝNrčex
Zápis č.1Í.l20t6
z

jednání dne 22. listopadu 2016

r. Prezence

Přítomni: V. Kauerová, J. Jelénelq Š.Šubová,M. Trembáěová,J. Jordán,
R. Zaplxa|
Omluveni: M. Letochová
Hosté: pí. Mohaplová

Prezenčnílistina je nedilnou součástíčistopisu tohoto zápisu.
IIz Znhájení

KMČ se sešla v 18.00 h§din

vmimořádném termínu vúterý, nněna konání
KMČ byla včas omámena. V průběhu jednrání bylo přítomno 6 členů.Komise
byla usnašení schopná po celou dobu jednání.

fII: Otevřené body z minulého jednání

Na základé žádosti odboru koncepce MMOL byl aktualizavám požadavek na
omezení rychlosti vozidel v úseku příjezdových komunikací do Týnečka
(především ze směru od Šternberka a od Hlušovic). Vyjádření pana M.
Luňáčka: silnice ve směru na Šte*berk je ve vlastnictví státu, silnice od
Hlušovic ve vlastnictví města - omezit rychlost na těchto silnicích lze jen ve
výjimečných případech. Komise bude žádat vysvětlenío jak tedy dále
postupovat - požadavek tw*.
1.

2. Přechod pro chodce na ulici Šternberská * rcalizace posunuta na práadntny
20í7. Odbor investic sdělil, žepo vt'ešenímajetkopávníchzáLeťttastí se bude
rea|izovatveřejné setkráni s občany Týnečka.

3.Odpadkovó koše - do konce roku 2016 proběhne místníšetření OŽP
s následnou instalací.

IV. Nové body

Od t|.l2.2al6 budou v platnosti nové jIzdní řády. Nové jízdnííáďy

společnosti ARRIVA se od 2.12.2016 dají koupit jak v listinné podobě, tak
v kapesní, na prodejně DPMO na ul. Legionářská, tak ve vestibulu vlakového
náfuaží.

Podnět pro policii MO - na veřejné cestě - z Blodkova nám. u mateřské školky
směrem na místníhřiště - parkují neoprávněně auá nového místního
autodopravce a brání ve vjezdu na hřiště

- řešíse.

I

V. Různé,diskuze
požadavku koordinátora KMČ a o*ousla seo že pravidelná
jednání budou od 1.1.2017 probíhat vždy 1. čtvrtek v měsíci od 18.00 hod.
v místníknihovně v budově mateřské škottry.

KMČvyhověla

a) Komise požaduje po OŽP, aby zajísttl u vlastníka, aby v místě polcícených
topolů na qfpadovce do Štemberka byla provedena následná úďňba a úklid

pokáceného dřeva

- požadavektwá.

b) Plán svozu plasfu a papíru je vyvěšen na internetoqfch sťánkách Magistratu
města Olomouce: www.olomouc.eu
c) Sběr železréhošrofu členůmístrríhoSOKOLA proběhne na jaíe 2017

d) V sobotu 3.12.2arc pojede městem Mikulašská tramvaj
vývěsce.

-

.

jizdru íád na

Ngiblřšíakce v TÝnečku:
10.12.2016

od 15.00 hod. MIKULASSKA NADILKA
"YZ

komise žádá rodiče, aby nejpozději do 30.11.2016 nahlásili účast

svých dětí kvůli zajištění balíčkuna emailovou

vlasta.kauerova@olomouc.eu.

přihlíženo !

adresu:

K pozf,ěiším přihláškám nebude

18.12.2016 od 15.00 hod. tradičníADVENTNÍ
SENIORŮ - p.oběhne v tělocvičně mateřské škollry.

SETKÁNÍ

Y[. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 19.00 hodin. Příštíjednání se bude konat
v místrťknihovně 15. přosince 2016 v 18.00 hodin.
Jednání jsou veřejná a občanéjsou máni, aby zde podávali své podněty.

r^uJa,r,,"a

*o"t*::t*LčÁsTlě"2?
Zapsala: Bc. ŠárkaŠubová, DiS.

Zapis ověřila předsedkyně

KMČ ě.27 Mgr. Vlasta Kauerová

