KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK
Zápis č. 1/2018
z jednání dne 4. ledna 2018
I. Prezence
Přítomni: V. Kauerová, M. Trembáčová, J. Jordán, P. Hlobil, R. Zapletal,
M. Letochová, J. Jelének
Hosté: MPO – strážník Kypěna
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
II. Zahájení
KMČ se sešla v 18.00 hodin. V průběhu jednání bylo přítomno 7 členů. Komise
byla usnášení schopná po celou dobu jednání.
III. Otevřené body z minulého jednání
1. Přechod pro chodce na ulici Šternberská – Proběhlo jednání s primátorem
města doc. A. Staňkem, který projektu přislíbil podporu a hledání finančních
zdrojů pro realizaci. Předsedkyně sjedná další schůzku s primátorem, kde bude
řešena i otázka dalších problémů městské části např. neexistence obchodu,
problémy s chodníkem od benzinové stanice do Týnečka, o zhoršující se
dopravní obslužnosti a o nárůstu dopravy.
IV. Nové body
1. Zídka na hřišti je ohraničena páskou, je v havarijním stavu. Je plánováno její
zbourání. Žádáme občany, aby respektovali ohrazený prostor a nevstupovali
do blízkosti zídky, hrozí nebezpečí úrazu. KMČ zadala do plánu investic na
rok 2018 zhotovení PD na novou zídku.
2. KMČ obdržela nové jízdní řády pro rok 2018. Od 1.1.2018 došlo
k přečíslování autobusových linek ( viz odkaz na stránky Koordinátora
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje – příspěvkovou
organizaci Olomouckého kraje http://www.kidsok.cz/ s možností se seznámit se
změnami veřejné linkové dopravy od 1. 1. 2018. V záložce jízdní řády od 1. 1.
2018
http://kidsok.cz/jizdni-rady-br-od-1-1-2018/precislovani-a-zmenatrasovani-linek/ získáte informace o přečíslení všech linek veřejné linkové

dopravě a o novém trasování linek. Dále můžete v seznamu linek
http://www.kidsok.cz/jizdni-rady-br-od-1-1-2018/seznam-linek-k-zastavkam/
nalézt konkrétní nové linky i s jízdními řády). Aktuální jízdní řády jsou také
vyvěšeny na vývěsce a webových stránkách KMČ.
KMČ se jednomyslně usnesla, že na KIDSOK zašle stížnost ve věci nových
spojů. Dle informací z MMOL budou již některé další změny realizovány
koncem ledna, občané budou včas informováni prostřednictvím vývěsky a
webových stránek KMČ.
Každý občan má právo svoje podněty, připomínky a stížnosti zaslat na
napřímo na KIDSOK, p.o., případně na objednatele dopravy Olomoucký
kraj, Jeremenkova 4O, Olomouc, náměstek hejtmana. J.Zahradníček popř.
je sdělit předsedkyni KMČ pí Kauerové nebo pí Letochové.
3. KMČ obdržela novou vyhlášku ohledně způsobu odměňování členů komisí
RMO.
4. KMČ projednala dotaz majetkoprávního odboru ohledně souhlasu k prodeji
pozemku parc.č. 308 ostatní plocha v k.ú.Týneček. KMČ s prodejem vyslovila
jednomyslně souhlas a zároveň ve svém vyjádření upozornila, na skutečnost, že
v okrajové části pozemku je umístěna kanalizace a tudíž doporučila zachovat
stávající využití pozemku.

V. Různé, diskuze
a) První svoz bio odpadu v roce 2018 proběhne 26.1.2018.
b) Upozornění na špatný stav zábradlí u propustku po pravé straně při silnici na
Šternberk u benzinové pumpy – MMOL sdělil, že zábradlí je v majetku ŘSD,
KMČ požádá o opravu.
c) KMČ ve spolupráci se Sokolem připraví plán akcí na rok 2018. Nově se
plánují dvě akce pro seniory – velikonoční posezení a vánoční setkání.
d) V roce 2018 se uskuteční v Týnečku sběr železného šrotu.
e) Na základě podnětů od občanů upozorňujeme majitele psů, že je zakázáno
volné pobíhání psů a majitel je povinen uklízet psí exkrementy z veřejných
ploch. V této věci byla požádána o součinnost městská policie.

VI. Požadavky k projednání
1.Ve věci snížení rychlosti a úpravy dopravních značek na tzv. Malé Šternberské
MMOL neodpověděl, bude opětovně vznesen dotaz.
VII. Ukončení
Předsedkyně ukončila jednání v 19:30 hodin.
Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby zde podávali své podněty.

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU
Příští jednání se bude konat v místní knihovně

8.2.2018 v 18.00 hod.
Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

