
rÝnečex

Zápis č. t2l20t6

z jednání dne 15. prosince 201,6

r. Prezence

Přítomni: V. Kauerová, J. Jelénetr, Š. Šubová, M. Trembáčová,I.Jordán,
R. Zapletal, M. Letochová

MPO: strážrúk Kypěna

Prezenční listina je nedilnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

IIl Za,hájení

KMČ se sešla v 18.00 hodin vmimořádném termínu vútery, mrléna konání

KMČ byla včas ozrútmena. V průběhu jednártt bylo přítomno 6 členů. Komise
byla usniášení schopná po celou dobu jednání.

III: Otevřené body z minulého jednání

1. Na zélďadě žádostt odboru koncepce MMOL byl aktualizován požadavek na
omezení rychlosti vozidel v úsekrr příjezdových komunikací do Týnečka
(fredevším ze směru od Štemb erka a od Hlušovic). Na záúďadě sdělení Ing.

iunaeta bude KMČ požadovat KMČ proiednání požadavku s Policií ČR.

2. Přechod pro chodce na ulici Škmberská * realizace posunuta na ptázdntny
2aI7. Odbor investic sdělil, že po vyřešení rnajetkoprá..lních záLeiltosti se bude
realizovat veřejné setkrání s občany Týnečka.

3.Odpadkové koše, požadavek trvá * budou instalovány v r.20I7 .

lV. Nové body

1. Posílení vránočního a novoročního provozu MHD - vyvěšeno



Y. Ruzné, diskuze

kMč whověla požadavku koordinátora kMč a usnesla se, že pravidelná
iednání budou od 1.1.2017 probíhat vždv 1. čtvrtek v měsíci od 18.00 hod.
v místní kni v budově mateřské rmínv budou wvěšenv na
uýryěskách a webovÝch stránlcích KM

a) Komise pažaduje po OŽP, aby zajistilu vlastníka provedení úklidu dřeva a to
v místě polcícených topotŮ na výpadoyce do Šternberka - požadavek trvá.

b) Plán §vozt} plastu a papíru je vyvěšen na vývěsl*ách a internetových stránkách
Magistrátu města Olomouce: www.olomouc.eu

c) Sběr železného šrotu členů mísfirího SOKOLA proběhne na jaře 2aL7.

VI. Ukončení

Předsedkyně ukcnčila jednaní v 19.00 hodin a poděkovala všem členům zapráci
v letošním roce. Členové KMČ děkují všem kolegům zřad SOKOLA a
občanům za spolupráciv r.2al6.

Příští jednání se bude konat v místní knihovně 5. ledna 2016 v 18.00 hodin.

Jednaní jsou veřejná a občané jsou nráni, aby zde podávali své podněty.

romsr uĚstsrÉ čÁsnl.zz
Olomouc - Týneček

Kauerová


