KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Zápis č. 1/2017
z jednání dne 5.ledna 2017

I. Prezence
Přítomni: V. Kauerová, J. Jelének, M. Trembáčová, J. Jordán, R. Zapletal, M.
Letochová
Host: P. Hlobil
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
II: Zahájení
KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 6 členů. Komise
byla usnášení schopná po celou dobu jednání.
III: Otevřené body z minulého jednání
1. Na základě žádosti odboru koncepce MMOL byl aktualizován požadavek na
omezení rychlosti vozidel v úseku příjezdových komunikací do Týnečka
(především ze směru od Šternberka a od Hlušovic). Na základě sdělení Ing.
Luňáčka požaduje KMČ projednání požadavku s Policií ČR – trvá.
2. Přechod pro chodce na ulici Šternberská – realizace posunuta na prázdniny
2017. Odbor investic sdělil, že po vyřešení majetkoprávních záležitostí se bude
realizovat veřejné setkání s občany Týnečka – trvá.
3. Odpadkové koše – budou instalovány v r.2017 – trvá.
IV. Nové body
1. Od 1.1.2016 ukončila členství v KMČ pí. Š.Šubová, KMČ navrhla nového
člena p. P. Hlobila.
2. Soubor změn č. 1.A Územního plánu Olomouc a Regulačního plánu RP-13
Sídliště Lazce, je uveřejněn na adresách: http://www.olomouc.eu/o-

meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan/zmena-1-up
http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/regulacni-plany.

,

Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele proběhne následovně:
projednání regulačního plánu RP-13 se uskuteční dne 12.1.2017 v 16:00
hodin, projednání souboru změn č.1.A Územního plánu Olomouc se
uskuteční dne 23.1.2017 v 16:00 hodin ve velkém sále na Hynaisově ulici 10.
3. Od 1.1.2017 platí nová obecně závazná městská vyhláška o nočním klidu
č.7/2016. Akce v Týnečku plánované pro r. 2017 jsou její součástí. Jedná se o
stavění májky a pálení čarodějnic, dětský den a kácení májky, rozloučení
s prázdninami.

V. Různé, diskuze
KMČ vyhověla požadavku koordinátora KMČ a usnesla se, že pravidelná
jednání budou od 1.1.2017 probíhat vždy 1. čtvrtek v měsíci od 18.00 hod,
v místní knihovně v budově mateřské školky. Termíny budou vyvěšeny na
vývěskách a webových stránkách.
a) Komise požaduje po OŽP, aby zajistil u vlastníka, aby v místě pokácených
topolů na výpadovce do Šternberka byla provedena následná údržba a úklid
pokáceného dřeva – požadavek trvá.
b) Sběr železného šrotu členů místního SOKOLA proběhne na jaře 2017.
VI. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 19.00 hodin. Příští jednání se bude konat
v místní knihovně 2.února 2016 v 18.00 hodin.
Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby zde podávali své podněty.

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

